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SCENARIUSZ ZAJĘĆ  

1. Autor(a): Paulina Kułak, Anna Sotnik  

2. Etap edukacyjny: II etap  

3. Przedmiot: matematyka  

4. Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych – jednostki długości 

5. Cele zajęć: uczeń zapisuje wyrażenie dwumianowane za pomocą ułamka 

dziesiętnego i odwrotnie  IV. 6. 

6. Szczegółowe cele zajęć wraz z odwołaniem do podstawy programowej IV.6. :  

▪ uczeń zna pojęcie wyrażenia jednomianowanego i dwumianowanego 

▪ uczeń rozumie możliwość przedstawiania długości w różny sposób  

▪ uczeń przelicza jednostki długości 

▪ uczeń umie zastosować ułamki dziesiętne do zamiany wyrażeń 

dwumianowanych na jednomianowane i odwrotnie 

7. Kompetencje kluczowe:  

▪ Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – 

techniczne 

▪ Kompetencje informatyczne 

▪ Umiejętność uczenia się 

8. Metody i formy pracy:  

▪ wykład informacyjny 

▪ pokaz filmu z https://pistacja.tv/  

▪ pogadanka  

▪ wspólna praca w zeszytach i na tablicy wirtualnej 

▪ praca indywidualna ucznia 

▪ gra dydaktyczna 

9. Wykorzystane środki dydaktyczne:  

▪ Wirtualna tablica Whiteboard 

▪ Padlet,  

▪ Filmik z pistacja.tv 

▪ Tablica jednostek miar długości 

(http://matematykainnegowymiaru.pl/open/lekcje.php?mode=pokaz&id=76) 

▪ LearningApps -quiz ,  

▪ Wordwall – quiz, 

https://pistacja.tv/
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▪ Multipodręcznik, Matematyka z plusem 4, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. 

Karpiński, P. Zarzyck   

▪ Multićwiczenia, Matematyka z plusem 4, M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. 

Zarzycki  

Przebieg zajęć:  

I. Faza wstępna 

1. Powitanie.  

2. Sprawdzenie listy obecności.  

3. Sprawdzenie pracy domowej.  

4. Podanie tematu lekcji (https://padlet.com/paulinakulak2/n5ejyn5fevdj49es). 

II. Faza zasadnicza 

1. Przypomnienie zależności między jednostkami długości. Wyświetlenie tablicy z 

zamianą jednostek długości.  

2. Wyjaśnienie uczniom, co to są wyrażenia dwumianowane.  

3. Projekcja filmu pt. Zapisywanie wyrażeń dwumianowych ( https://tiny.pl/tbc19) oraz 

zapisanie notatki z przykładani do zeszytu.  

4. Wspólne przekształcanie wyrażeń dwumianowanych na ułamki dziesiętne i 

odwrotnie  

(Zad. 1 i 3 str. 187-188 w podręczniku). 

5. Indywidualne wykonanie zadań (gier) z platformy Learningapps i Wordwall: 

https://learningapps.org/display?v=ps5spdgmn21, 

 https://wordwall.net/pl/resource/2408513. 

III. Faza końcowa - podsumowanie 

1. Sprawdzenie wyników samodzielnej pracy. 

2. Krótkie podsumowanie lekcji polegające na zadaniu pytania co uczniom udało się 

zapamiętać z lekcji. 

3. Ocena aktywności uczniów. 

4. Zadanie pracy domowej: ćw. 1/str. 102 w zeszycie ćwiczeń, które polega na 

utrwaleniu zdobytych umiejętności w trakcie lekcji.  

10. Informacje dodatkowe:  

11. Lista załączników:  

• https://padlet.com/paulinakulak2/n5ejyn5fevdj49es 

• https://pistacja.tv/film/mat00132-zapisywanie-wyrazen-

dwumianowanych?playlist=216 

• https://learningapps.org/watch?v=ps5spdgmn21 

• https://wordwall.net/pl/resource/2408513 

https://padlet.com/paulinakulak2/n5ejyn5fevdj49es
https://tiny.pl/tbc19
https://learningapps.org/display?v=ps5spdgmn21
https://wordwall.net/pl/resource/2408513
https://padlet.com/paulinakulak2/n5ejyn5fevdj49es
https://learningapps.org/watch?v=ps5spdgmn21
https://wordwall.net/pl/resource/2408513

