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1. WYMAGANIE 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Program nauczania matematyki z elementami bankowości MATEMATYCZNE FASCYNACJE 

3. CEL DZIAŁANIA 

1. Realizacja procesu dydaktycznego ukierunkowana na popularyzację matematyki, wskazywanie jej 
użyteczności w otaczającym świecie, budowanie przekonania, że jest wszechobecna w życiu,                      
2. Rozbudzanie autentycznej fascynacji matematyką.  

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Uczniowie uczą się matematyki w zastosowaniach, poznają zagadnienia z zakresu edukacji finansowej, 
często rozwiązują niestandardowe zadania, podczas których muszą wykazać się pomysłowością i 
nieszablonowym myśleniem. Realizują prace długoterminowe, tworzą prezentacje multimedialne, 
kręcą filmy popularyzujące użyteczność i piękno matematyki. Biorą udział w warsztatach i wykładach 
na UMCS i KUL.( np. Historia pieniądza, Jak zostać bankierem?). Zgodnie z założeniami programu do 
edukacji matematycznej włączone zostały gry logiczne ( sudoku, kakuro, tantrix) oraz towarzyskie gry 
planszowe- remik, pentago, oraz szachy. Uczniowie uczestniczą w warsztatach gier planszowych 
(Felippe - Gala).  Kontynuacją planowych lekcji matematyki są zajęcia pozalekcyjne - indywidualne 
konsultacje z nauczycielem - wyrównywanie wiedzy -1 godzina w tygodniu oraz koło- Siłownia 

matematyczna -1 godzina w tygodniu oraz 5 - godzinne spotkania sobotnie, kilka razy w semestrze. 
Tutaj uczniowie poszerzają  wiedzę, przygotowują się do konkursów, poznają ciekawostki 
matematyczne. Każde zajęcia wzbogacają  matematyczne zabawy: gry, rebusy, wiersze i żarty o 
matematyce. Zajęcia prowadzone są często przy współudziale absolwentów szkoły, studentów 



matematyki, młodych pasjonatów matematyki. 

 

5. EFEKTY 

1. Bardzo dobre i dobre opanowanie podstawy programowej przez większość uczniów (na podstawie 
przeprowadzonych standaryzowanych testów).                                                                                          
2.Widoczny zapał do pogłębiania matematycznych umiejętności większości uczniów.                                    
3. Dobra frekwencja na zajęciach pozalekcyjnych - szczególnie w czasie wolnym - soboty, ferie.                                                                             
4. Zorganizowanie przez uczniów, według własnego pomysłu, szkolnej imprezy Dzień Matematyki- 

urodziny liczby PI, na której bawiła się cała społeczność szkolna.                                                                                                                                                              
5. Liczny udział uczniów w konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, zakończony 
sukcesami:                                                                                                                                                                           
- laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Pionier                                                                                   

- laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Edi                                                                                     

- laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Albus  - finaliści i laureat Ogólnopolskiego                               
Konkursu Matematycznego Pangea ( finał odbył się w Warszawie)                                                                                      
- laureat Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas pierwszych gimnazjów miasta 
Lublin.          

 

6. RADY I PRZESTROGI 

- w ustalaniu składu takiej klasy nie sugerować się wyłącznie wysokimi ocenami z matematyki, 

- wskazana duża otwartość nauczyciela na sugestie uczniów odnośnie zajęć pozalekcyjnych,  

- realizować minimum 2 projekty edukacyjne w każdym roku nauki, oferując uczniom szeroką gamę 
tematów do wyboru oraz zachęcając do wymyślania własnych, uczniów najzdolniejszym motywować 
do podejmowania projektów badawczych,  

- realizację treści z zakresu edukacji finansowej wspomagać wycieczkami dydaktycznymi – banki, 
Giełda Papierów Wartościowych, Mennica Polska, udział w Lubelskim Festiwalu Nauki, 

- możliwie często rozmawiać z uczniami o zastosowaniach współczesnej matematyki w różnych 
dziedzinach życia, organizować spotkania z ludźmi  zawodowo stosujących matematykę np. w  
biznesie, przekazywać uczniom aktualne dane na temat najlepiej opłacanych i najbardziej 
poszukiwanych zawodów, 

- zachować „zdrowe” proporcje miedzy nauką i zabawą. 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

- strona internetowa szkoły,  

- spotkania nauczycieli matematyki z różnych szkół, w tym z doradcą metodycznym, 

- lekcje otwarte. 

 


