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Scenariusz lekcji z matematyki dla II klasy gimnazjum 

 

Temat: Obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów oraz 

ostrosłupów. 

Cele główne: 

- kształcenie umiejętności logicznego myślenia  

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie  

 

Cele szczegółowe lekcji: 

- uczeń poznaje różne typy zadań na obliczanie objętości graniastosłupów                         

i ostrosłupów 

- uczeń potrafi  obliczyć  pola powierzchni oraz objętość graniastosłupów 

i ostrosłupów 

- uczeń rozwija spostrzegawczość i wyobraźnię  przestrzenną 

- uczeń potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce 

- uczeń umie dokładnie i starannie wykonywać pomiary i obliczenia 

 

Metody: 

- ćwiczeniowo – problemowa 

 

Formy pracy:  

- praca w grupach 

 

Pomoce dydaktyczne: 

- kartki z zadaniami na zamianę jednostek 

- kartki z zadaniami dla grupy 

- modele przestrzenne graniastosłupów, ostrosłupów 

- siatki graniastosłupów i ostrosłupów 

- kartki formatu A1, kolorowe pisaki 
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PRZEBIEG LEKCJI  

I. Część wstępna : 
 

a) Czynności organizacyjne  

- podział klasy na grupy 4 - osobowe: uczniowie wchodząc do sali losują 

kartkę z modelem bryły i zajmują miejsca przy stoliku z takim samym 

modelem 

- sprawdzenie obecności uczniów    

b) Podanie tematu, przedstawienie celu lekcji 
 

II. Część główna 
 

a) Przypomnienie wiadomości niezbędnych do lekcji 

- Co to jest graniastosłup, ostrosłup? 

- Jakie znasz graniastosłupy, ostrosłupy?    

- Z jakich figur składa się siatka graniastosłupa, ostrosłupa?  

- Jak obliczamy pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa, 

ostrosłupa? 

b) Praca w grupach  
 

Uczniowie wyznaczają Lidera w swoich grupach. Grupy otrzymują instrukcję 

pracy (załączniki), zapoznają się z nimi i wykonują polecenia. Wszystkie grupy 

otrzymują te same zadania. Praca jest formą konkursu podczas którego grupy 

zdobywają punkty. Na zakończenie lekcji każda grupa prezentuje swoje 

rozwiązania. Uczniowie porównują otrzymane wyniki z pozostałymi grupami, 

analizują, wyciągają wnioski i wspólnie przyznają punkty poszczególnym 

grupom. 

Nauczyciel nadzoruje pracę grup, udziela wskazówek. 

c) Prezentacja rozwiązań zadań  

 

Wskazane przez nauczyciela osoby prezentują na arkuszach papieru rozwiązania 

zadań. Nauczyciel czuwa, aby zostało przedstawione rozwiązanie każdego 

zadania. 

 

III. Część końcowa  

 

a) Podsumowanie i ocena pracy grup (załącznik 3) 

b) Wypełnienie karty ewaluacji przez uczniów (załącznik 4) 
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Załącznik nr 1 
 

Odpowiedzcie na pytania: 

1. Jak obliczamy pole powierzchni i objętość prostopadłościanu? 

2. Jak obliczamy pole powierzchni i objętość dowolnego graniastosłupa, 

ostrosłupa? 

 

Zadanie 1  

 

Zadaniem Waszej grupy jest znalezienie hasła. Zamieńcie jednostki  objętości 

na oddzielnej kartce, a następnie kartki z otrzymanymi wynikami ułóżcie w 

porządku rosnącym i odczytajcie hasło z liter znajdujących się w lewym górnym 

rogu. 

 

 
 

450 cm
3
 = ……………l 

A 

 

0,6 m
3 
= ………………l

 

 

I 

 

0,08 dm
3
 = …………… l 

H 

 

32 hl =…………….……l 
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M 

 

1200 ml = ……………l 

T 

 

15 m
3
 = ………………l 

  

Hasło: 

 

 

 

     

 

 

 

Materiały dla grupy: 

Każda grupa otrzymuje pudełko prezentowe, w którym zapakowane są metry 

krawieckie,  karton z mlekiem, piłka, piramida, tuba do przechowywania 

piłeczek tenisowych, kostka do gry, wyciorki do fajek. 
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Załącznik nr 2 
 

W otrzymanym pudełku znajdują się skarby. Waszym zadaniem jest 

rozwiązanie poniższych zadań. Przeczytajcie polecenia uważnie, sporządźcie 

odpowiednie rysunki i rozwiążcie każde zadanie na osobnych kartkach. 

 

Zadanie 2 

Specjaliści uważają, że dla każdego ucznia w klasie powinno przypadać 4,5 m
3
 

powietrza. Ilu uczniów można pomieścić w naszej klasie? Wysokość sali 3,5m. 

 

Zadanie 3 

Narysuj siatkę pudełka, w którym zapakowano prezenty i oblicz jego 

powierzchnię całkowitą. 

Ile takich pudełek może zmieścić się w sali lekcyjnej? 

 

Zadanie 4 

Zmierz długości odpowiednich odcinków piramidy i oblicz jej objętość. Wynik 

podaj w litrach.  

Ile razy Wasza piramida jest mniejsza od piramidy Cheopsa?  
(informację o piramidzie znajdź w internecie). 

Zadanie 5 

Zbudujcie z wyciorków do fajek: 

a) graniastosłup o podstawie rombu 

b) ostrosłup prawidłowy sześciokątny 

Obliczcie pola powierzchni i objętości powstałych brył. 
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Załącznik nr 3 

Nazwa 

grupy 

I II III IV V VI Suma 

punktów 

Zajęte 

miejsce 

Zadanie 1         

Zadanie 2         

Zadanie 3         

Zadanie 4         

Zadanie 5         

         

 

Załącznik nr 4 

 

KARTA EWALUACJI 

 

1. Co najbardziej podobało ci się na dzisiejszych zajęciach? 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

2. Co sprawiło ci trudność na dzisiejszych zajęciach? 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

3. Co sprawiło ci przyjemność na dzisiejszych zajęciach? 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

4. Czego się nauczyłeś na dzisiejszych zajęciach? 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

5. Oceń dzisiejsze zajęcia w skali od 1 – 6  

(1 – bardzo słabo, 6 – celująco) 

........................................................................................................... 

 

 

Opracowała: 

Beata Rudnicka – Szyba 


