
Scenariusz lekcji z matematyki  

z wykorzystaniem technologii informacyjnej TIK 
 

Liczba godzin: 1 

Czas trwania: 45 minut 

Temat lekcji: Objętość prostopadłościanu i sześcianu; jednostki objętości. 

Przedmiot nauczania: matematyka 

Klasa: II a 

Szkoła: Gimnazjum 

Czas i miejsce: 09.04.2017 r., Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek 

   im. Jana Pawła II we Wrocławiu. 

1. Cele zajęć: 

 

 Ogólne: 

Zapoznanie uczniów z pojęciami stosowanymi przy objętości figur przestrzennych: 

prostopadłościanu i sześcianu, oraz ze wzorami do obliczania ich objętości. 

Wyrabianie umiejętności rozwiązywania zadań dotyczących przeliczania jednostek 

objętości prostopadłościanu i sześcianu. Kształtowanie wyobraźni geometrycznej 

i przestrzennej. 

 Szczegółowe dydaktyczne: 

Uczeń zna: wzory na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu; jednostki 

objętości. 

Uczeń rozumie: zasady zamiany jednostek objętości; pojęcie objętości figury. 

Uczeń potrafi: zamieniać jednostki objętości; obliczyć objętość prostopadłościanu 

i sześcianu; rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu 

i sześcianu. 

Uczeń oblicza pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego 

(także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). 

 Szczegółowe wychowawcze: 

Kształtowanie właściwych postaw społecznych, kształtowanie sumienności, 

samodyscypliny, systematyczności. 

2. Projekt ewaluacji: 

 

 Wstępnej: kilka pytań: Co to jest prostopadłościan? Co to jest sześcian? 

Jakie są rodzaje graniastosłupów? 

 Bieżącej: pytania kontrolne do uczniów i dyskusja po zakończeniu 

poszczególnych zadań. 

 Końcowej: karta pracy, zadanie domowe. 

 

3. Forma organizacyjna zajęć: praca indywidualna, praca pod kierunkiem nauczyciela. 



 

4. Metody prowadzenia zajęć: praca z tablicą multimedialną, aktywizująca, praca 

indywidualna, zadawanie pytań kontrolnych, problemowa, ćwiczenia stereometrii 

na tablicy multimedialnej. 

 

5. Środki dydaktyczne: materiały: podręcznik, zeszyt, karta pracy, przybory 

geometryczne, przybory do pisania; e-zasoby i aplikacje: Geometria 2.1, Geometry 

Calculator 1.2, http://www.matmagwiazdy.pl/ 

 

6. Struktura (plan) lekcji: 

 

 Powitanie uczniów i sprawdzenie obecności. 

 Ewaluacja wstępna i wprowadzenie do tematu lekcji. 

 Wykonywanie zadań przez uczniów. 

 Podsumowanie pracy na lekcji oraz utrwalenie zdobytych wiadomości 

i umiejętności. 

 Zadanie pracy domowej. 

 Pożegnanie z uczniami. 

 

7. Scenariusz lekcji: 

Czas: Plan zajęć: Cele szczegółowe: Sposób 

realizacji: 

3 min. Powitanie 

uczniów i 

sprawdzenie 

obecności. 

Kształtowanie właściwych postaw 

społecznych uczniów. 

- 

10 min. Wprowadzenie 

do tematu 

lekcji. 

Uczeń oblicza pole powierzchni całkowitej 

graniastosłupa prostego (także w zadaniach 

osadzonych w kontekście praktycznym). 

Uczeń zna: wzory na obliczanie objętości 

prostopadłościanu i sześcianu; jednostki 

objętości. 

Pytania 

kontrolne, 

ewaluacja 

wstępna, praca z 

tablicą 

multimedialną. 

20 min. Rozwiązywanie 

zadań przez 

uczniów. 

Uczeń potrafi: zamieniać jednostki 

objętości; obliczyć objętość 

prostopadłościanu i sześcianu; rozwiązać 

zadanie tekstowe związane z objętością 

prostopadłościanu i sześcianu. 

Praca 

indywidualna, 

ewaluacja 

bieżąca, metoda 

problemowa. 

10 min. Podsumowanie 

pracy na lekcji 

oraz utrwalenie 

zdobytych 

wiadomości i 

Uczeń rozumie: zasady zamiany jednostek 

objętości; pojęcie objętości figury. 

Ćwiczenia 

stereometrii na 

tablicy 

multimedialnej, 

karta pracy, 

pytania 



umiejętności. kontrolne. 

1 min. Zadanie pracy 

domowej. 

Kształtowanie właściwych postaw 

społecznych, sumienności, samodyscypliny, 

systematyczności, utrwalenie zdobytej 

wiedzy. 

Praca 

indywidualna w 

domu, praca z 

podręcznikiem. 

1 min. Pożegnanie z 

uczniami. 

Kształtowanie właściwych postaw 

społecznych uczniów. 

- 

∑ 45 

min. 

   

 

                                                                                                                Opracował  

                                                                                                             Krzysztof Szefler 

                                                                           Nauczyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

                                                                       Sióstr Salezjanek im Jana Pawła II we Wrocławiu 


