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Konspekt lekcji Matematyki: Puzzle matematyczne 
 

Temat lekcji: Puzzle matematyczne 
Przedmiot: Matematyka (można wykorzystać też na innych, z ograniczonym czasem trwania) 

Zagadnienie: Równanie liniowe 

Typ lekcji: Ćwiczenie poznanego materiału  

Poziom/Klasa: Pierwsza klasa szkoły średniej 

Czas trwania: 45 minut 

Cel ogólny: uczniowie wyposażeni w kartkę papieru zawierającą rozwiązanie zadania i karty 

zawierające, na jednej stronie, zadanie, a na drugiej część obrazka. Celem jest rozwiązanie 

zadania w zeszycie, i połączenie go z odpowiednią częścią obrazka, czyli zadania. 

Cele szczegółowe  

 Z perspektywy wiedzy- po tej lekcji, będą wiedzieli jak rozwiązać równanie liniowe 

 Z perspektywy rozwoju umiejętności- przyspieszenie i zwiększenie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia; praca samodzielna 

Materiały dydaktyczne: wydrukowane obrazki z zadaniami i tabele z rozwiązaniami 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: wybrać obrazek z licznymi detalami; dobrać 

obrazki indywidualnie do uczniów 

Dodatkowe informacje i materiały (jeśli potrzebne):  Proponowane obrazki  

Korelacja/Interdyscyplinarność: Obrazek, który ma powstać jest znany uczniom przedmiotów 

plastycznych, ponadto można zadawać dodatkowe pytania dotyczące obrazka, np. o autora, 

technikę, styl, itp. 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

1. Wprowadzen
ie 

 Powitanie klasy 
 Poinformuj uczniów o tematyce zajęć- 

równania liniowe 
 Wyjaśnij uczniom, że otrzymają 

tabelkę z rozwiązaniem równania oraz 
karty zawierające, na jednej stronie 
zadanie, a na drugiej część obrazka. 
 Wyjaśnij że należy rozwiązać każde 

równanie w zeszycie, następnie 
położyć kartę na stole, tak aby 
widoczny był obrazek. 
 Podaj przykład. Na tablicy rozwiąż 

jedno równanie. Załóżmy że 
rozwiązaniem równania jest liczba 2, 
połóż tą kartę na numerku 2. 

 Powitanie 
 Pytania dotyczące 

Matematycznych Puzzli i 
ich zastosowania 

5 min. 

2. Część 
główna 

 
 
 
 

 Podziel tabelki na których są 
rozwiązania i karty, na których 
znajdują się zadania 
 Pomagaj uczniom jeśli robią coś źle. 

 Rozwiązują równanie 
 Umieszczają kartkę z 

rozwiązanym zadaniem 
na właściwym 
rozwiązaniu.  

 
 
30 min. 

3. Część 
końcowa 

(Omówienie i 
ewaluacja ) 

  Oceń osiągniecia uczniów omawiając 
otrzymane obrazki oraz notatki w 
zeszytach. 
 Przeanalizuj obrazek pytając uczniów: 

Co widzicie na obrazkach ? Gdzie 
jest Paryż? Co wiesz o Francji 
czy Paryżu? 

 Pokaż rozwiązanie każdego równania 

 Omawiają z 
nauczycielem każdy 
obrazek  
 Każdy uczeń otrzymuje 

kartkę, na której są różne 
uśmiechy. Uczniowie 
mają wybrać uśmiech 
przedstawiający jak 
bardzo podobała im się 
lekcja. Na kartce 
zapisują komentarz 
dotyczący tego jak 
można poprawić to 
ćwiczenie. 

 
 
10 min. 
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Materiały:  
 
 Tabela z rozwiązaniami równań 
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 Równania liniowe do rozwiązania  
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 Obrazek, który otrzymujemy po ułożeniu puzzli 
 

 
 
 
 
 

 Karta oceny 
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Konspekt lekcji Matematyki: Zgadnij kto? 
 

Nazwa lekcji: Zgadnij kto? 
Przedmiot: Matematyka 

Zagadnienie: Zbiory liczb 

Typ lekcji: Wprowadzenie nowego materiału  

Poziom/klasa: Czwarta klasa szkoły średniej 

Czas trwania: 40 min. 

Cel ogólny: Utrwalenie wiedzy z zakresu zbioru liczb 

Cele szczegółowe  

 Z perspektywy wiedzy- po tej lekcji uczniowie będą potrafili odróżnić określone zbiory 

liczb 

 Z perspektywy umiejętności – rozwijanie zdolności analizy, syntezy i porównywania 

Metody/Rodzaj ćwiczeń: Praca w grupach 

Materiały dydaktyczne: Karty 

Wymagania/źródła/ustawienia (jeśli wymagane): Trzech uczniów w każdej rundzie, 

przygotowane kartki z opracowaniem 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Przygotuj co najmniej 3-4 różne historie, dla 

młodszych uczniów, w tekście powinno być więcej błędów 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

1. Wprowadzen
ie 

 Zacznij od zadania: Do jakiego zbioru 
należą te liczby: 3

5
, 𝜋𝜋, 0, √25, 87,

−√2, −18
9

? 
 Powiedz uczniom, że tematem 

dzisiejszej lekcji są zbiory liczb 

 Rozwiązują zadanie 
wprowadzające. 

 
 
 Zapisują temat w 

zeszytach 

 
 

5 min. 

2. Część 
główna 

 Wprowadź uczniów w temat zbioru 
liczb. 

 
 

 Wyjaśnij aksjomaty zbioru liczb 
rzeczywistych 

 Określają infimum, 
supremum, maksimum i 
minimum dla danego 
przedziału. 
 Omawiają temat. 

 
 

20 min. 

3. Część 
końcowa 

(Omówienie i 
ewaluacja ) 

 Podziel uczniów na trzy grupy. 
 Wyjaśnij zasady gry Zgadnij kto? 

Dostajemy trzy krótkie teksty, na ten 
sam temat. Jeden z nich jest 
poprawny, pozostałe zawierają jeden 
lub więcej błędów. Członek każdej z 
grup staje przed całą klasą, bierze 
kartkę i czyta. Następnie, muszą 
powiedzieć czy wszystko to co 
zapisane jest poprawne czy też nie i 
wyjaśnić dlaczego. Jeśli uczeń 
odpowie poprawnie jego grupa 
otrzymuje 1 punkt, a jeśli wyjaśni 
dlaczego treść jest niepoprawna, 
kolejny punkt. Uczeń, którego tekst 
jest poprawny, musi wyjaśnić 
dlaczego jest poprawny aby otrzymać 
drugi punkt. 
 Po zakończeniu gry, nauczyciel 

podaje, kto zdobył najwięcej punktów, 
tzn. Kto wygrał 

 
 
 Omów zalety i wady tego sposobu 

powtarzania wiadomości. 

 
 Pytania na temat zasad 

gry Zgadnij kto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grają w grę. 

 
 

 Omawiają zalety i wady 
tego sposobu 
powtarzania wiadomości 

 
 
 
 

15 min. 
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Materiały: 
 
 Karty 

 
 W zestawie liczb 

całkowitych każda 
liczba ma 
bezpośrednio ją 
poprzedzającą i 
następująca po niej. 

 Rozwiązaniem 
równania 𝑥𝑥 + 𝑚𝑚 =
𝑛𝑛 jest  zawsze 
liczba naturalna. 

 Zbiór liczb 
rzeczywistych nie 
jest liczony. 

 Liczony jest zbiór 
liczb wymiernych. 

 Zbiór liczb 
pierwszych jest 
nieskończony. 

 Liczba 5 jest 
największą liczbą w 
przedziale 

< −3, 5]. 

 Numer 14 jest 
największą liczbą w 
przedziale<
−2,14 >. 

 Pomiędzy liczbami 
wymiernymi jest 
więcej liczb 
wymiernych. 

 Zbiór liczb 
naturalnych nie ma 
najmniejszego 
element, ale ma 
element największy. 

 Liczba zero należy 
do zbioru liczb 
naturalnych. 

 Zbiór liczb 
wymiernych jest 
podzbiorem liczb 
niewymiernych. 

 Zliczany jest zbiór 
liczb całkowitych. 

 Rozwiązaniem 
równania             
𝑥𝑥2 + 5 = 0 jest 
liczba rzeczywista. 

 Przecięcie liczb 
całkowitych i 
naturalnych to 
zbiór liczb 
naturalnych. 

 Numer √81 jest 
elementem zbioru 
liczb naturalnych. 

 Zbiór liczb 
rzeczywistych jest 
podzbiorem 
złożonego zestawu 
liczbowego. 

 Zbiór liczb 
całkowitych nie ma 
największej ani 
najmniejszej liczby. 

 Ułamki dziesiętne 
liczb rzeczywistych 
są albo liczbą 
skończoną lub 
nieskończona liczbą 
okresową. 
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Konspekt lekcji Matematyki: Schemat blokowy równań 
 

Nazwa lekcji: Schemat blokowy równań 

Przedmiot: Matematyka 

Temat: Równania pierwszego stopnia  

Typ lekcji: Lekcja podsumowująca 

Poziom/klasa: Druga klasa szkoły średniej, wiek 15/16 

Czas trwania: 2 godziny (2 lekcje) przynajmniej 

Cel ogólny: powtórzenie wiadomości w zakresie równań (kategorie i rozwiązywanie)  

Cele szczegółowe: 

- Z perspektywy wiedzy: uczniowie ocenią wiedzę z zakresu algebry pierwszego stopnia, 

ograniczą błędy popełniane w tym zakresie. 

- Z perspektywy rozwoju umiejętności: przyspieszenie i usprawnienie procesu rozwiązywania 

problemów, zwiększanie umiejętności planowania. 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia; praca w grupach.  

Materiały dydaktyczne: wcześniej wydrukowane schematy. 

Dodatkowe informacje i materiały: Dodatek do schematu blokowego równań 

Korelacja/Interdyscyplinarność: Można wykorzystać na każdym przedmiocie STEM 

 
Struktura lekcji: 

 
Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 

trwania 
1. Wprowadzen

ie 
 

 Pierwsza lekcja: wprowadź do 
ćwiczenia. Pokaż diagram i przykład 
ćwiczenia. 

 Pierwsza lekcja: praca z 
nauczycielem; pytania na 
diagramie i ich 
wykorzystanie. 

10 min. 

2. Część 
główna 

 

 Pierwsza lekcja: podziel klasę na 
grupy. Rozdaj w grupach diagram z 
równaniami liniowymi. 

 Pierwsza lekcja: 
ćwiczenia na diagramie. 

20 min. 

3. Praca pod 
kontrolą 
nauczyciela 

 

 Pierwsza lekcja: poproś uczniów o 
wypełnienie diagramu.  

 Pierwsza lekcja: 
opracowują nowy 
diagram (na przykład od 
równań liniowych do 
racjonalnych) 

30 min. 

4. Praca 
samodzielna 

 Druga lekcja: poproś uczniów o 
uzupełnienie diagramu dla równań o 
wyższym stopniu trudności. 

 Druga lekcja: 
opracowują nowe 
diagramy (systemy 
równań, niewymierne 
współczynniki równań). 

30 min. 

5. Omówienie i 
ewaluacja 

 Druga lekcja: przeanalizuj 
poszczególne diagramy. Przetestuj je. 
 Oceń je 

 Druga lekcja: analizują 
poszczególne diagramy. 
Testują je. 

30 min. 
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 Oceniają je 
 

Konspekt lekcji Matematyki: Zestaw narzędzi dla funkcji 
 

Nazwa lekcji: Zestaw narzędzi dla funkcji 

Przedmiot: Matematyka  

Temat: Analiza matematyczna: domena funkcji 

Typ lekcji: Przećwiczenie materiału 

Poziom/klasa: Ostatnia klasa szkoły średniej (wiek 18/19) 

Czas trwania: 2 godziny (2 lekcje) przynajmniej 

Cel ogólny: przyswojenie i konsolidacja metod określania funkcji domeny. 

Cele szczegółowe:  

- Z perspektywy wiedzy: dzięki tym lekcjom uczniowie będą w stanie wykorzystać we właściwy 

sposób swoja wiedzę algebry. 

- Z perspektywy nowych umiejętności: zwiększenie szybkości rozwiązywania zadań tego typu. 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: praca w grupach. 

Materiały dydaktyczne: Podręcznik.  

Dodatkowe informacje i materiały: Dodatek do zestawu funkcji 

 
Struktura lekcji: 

 
Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 

trwania 
1. Wprowadzen

ie 
 

 Pierwsza lekcja: zaprezentuj zestaw 
narzędzi. Pokaż przykład ćwiczenia. 

 Pierwsza lekcja: 
interakcja z 
nauczycielem podczas 
prezentacji przykładów. 

10 min. 

2. Praca pod 
kontrolą 
nauczyciela 

 

 Pierwsza lekcja: poproś uczniów aby 
utworzyli grupy. Zadaj im ćwiczenia. 

 Pierwsza lekcja: zacznij 
ćwiczyć korzystając z 
zestawu narzędzi i 
podręcznika. 

50 min. 

3. Praca 
samodzielna 

 Druga lekcja: poproś uczniów aby 
pracowali samodzielnie. Przydziel im 
arkusz pracy. 

 Druga lekcja: pracuj 
samodzielnie korzystając 
z zestawu narzędzi. 

40 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Druga lekcja: przeanalizuj rezultaty. 
Porównaj je z poprzednimi 
rezultatami. 
 Zastanów się nad ulepszeniami (jeśli 

konieczne) 

 Druga lekcja: porównaj 
wyniki pracy 
samodzielnej i pracy w 
grupie. 
 Samoocena 
 Zastanów się nad 

ulepszeniami (jeśli 

20 min. 
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konieczne) 
 

 

Materiały: 

 

ZESTAW NARZĘDZI 
 NARZĘDZIE PRZYKŁAD  

1 Równanie liniowe pierwszego stopnia 3x − 2 = 0        

2 Równanie liniowe drugiego stopnia x2 − 5x + 4 = 0 
3 Równanie dwumianowe (wyższe niż 2-go 

stopnia) 
x3 + 27 = 0 

4 Równanie trójwymiarowe (wyższe niż 2 stopnia) 8x6 + 7x3 − 1 = 0 
5 Równanie na liczbach wymiernych (1 i 2 

stopnia) 
1

1 − 𝑥𝑥
+

𝑥𝑥
1 + 𝑥𝑥

= 0 

6 Równanie na liczbach niewymiernych 𝑥𝑥 − 1 + �𝑥𝑥2 − 5 = 0 
7 Nierówności liniowe 1 stopnia 3x + 2 ≥ 0 
8 Nierówności liniowe 2 stopnia −9x2 + 6x − 1 ≥ 0          
9 Nierówności wymierne (1 i 2 stopnia) 

0
168

9
2

2

≥
++

−
xx

x  

10 Nierówności złożone (1 i 2 stopnia) 





>−
≥−

01
04

2

2

x
x  

11 Nierówności i równania złożone (1 i 2 stopnia) �3𝑥𝑥
2 + 5𝑥𝑥 − 2 > 0
2𝑥𝑥 − 1 = 0

 

12 Równanie liniowe trygonometryczne 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑥𝑥 −
1
2

= 0 

13 Równania trygonometryczne i kwadratowe −𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑥𝑥 + 2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑥𝑥 + 2 = 0 

14 Równania wykładnicze 22𝑥𝑥 ∙ 3𝑥𝑥 − 6 = 0 

15 Równania logarytmiczne 1log4 −=x  
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Konspekt lekcji Matematyki : Matematyczny taniec 
 

Nazwa lekcji: Matematyczny taniec 
Przedmiot: Matematyka 

Temat: Graficzne przedstawienie funkcji 

Typ lekcji: Ćwiczenia praktyczne 

Poziom/klasa: Ostatnia klasa szkoły średniej 

Czas trwania: 60 min 

Cel ogólny: Odczytać graficzny obraz funkcji 

Cele szczegółowe: Poprzez odręcznie narysowany szkic, uczniowie powinni zidentyfikować 

właściwe funkcje powiązanej zmiennej. 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: Praca w grupach 

Materiały dydaktyczne: papier, długopis, obrazek i karty. 

Wymagania/materiały/ustawienie (jeśli wymagane): Podziel klasę na równe grupy. 

Wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: nauczyciele powinni przeanalizować i ocenić poziom 

wiedzy swoich uczniów w zakresie graficznej prezentacji funkcji; wykorzystanie pracy w 

grupach wprowadza więcej dynamiki i interakcji pomiędzy uczniami. Uczniowie z trudnościami 

w nauce będą mogli łatwiej zidentyfikować graficzną reprezentację funkcji oraz dokonać jej 

analizy. 

 
  



                                                                       
                                                               

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji [dokumentu] nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji. 

Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część 
organizacyjna  

 Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 
 Sprawdzenie pracy domowej 

 Powitanie 
 Prezentacja pracy 

domowej 

10 min. 

1. Wprowadzen
ie 

 Wprowadzenie do gry  Uczniowie słuchają 
uważnie, aby dowiedzieć 
się na czym polega gra 

5 min. 

2. Część 
główna 

 Zaprezentuj obrazek, na którym 
graficzna prezentacja wielu funkcji 
przedstawiona jest w sposób zabawny 

 Uczniowie powinni 
zrozumieć obrazek 
związany z każda 
funkcją 

10 min. 

3. Zakończenie 
lekcji 

 Podziel uczniów na grupy i zagraj z 
nimi w grę; 
 Bez odwoływania się do obrazka, 

nauczyciel przedstawia kilka liter z 
reprezentacjami funkcji lub ich 
wyrażeń analitycznych 

 Każda z grup wylosuje 
literę, i na podstawie 
tego co wybrali powinni 
zapisać, w dokumencie, 
wyrażenie analityczne 

25 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Nauczyciel analizuje ilość 
poprawnych odpowiedzi od każdej z 
grup. Grupa, z największą ilością 
poprawnych odpowiedzi wygrywa. 

 Przekazują odpowiedzi 
nauczycielowi; 
 Uczniowie powinni 

umieć rozpoznać 
graficzną reprezentację i 
analityczną ekspresję 
każdej funkcji 

10 min. 
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Konspekt lekcji Matematyki: Rozwiązywanie problemów 
 

Nazwa lekcji: Rozwiązywanie problemów 

Przedmiot: Matematyka 

Temat: Rozwiązywanie równań 

Typ lekcji: Praktyczne ćwiczenia 

Poziom/klasa: 2 klasa szkoły średniej 

Czas trwania: 60 min. 

Cel ogólny: Poprawa wyników z Matematyki 

Cele szczegółowe: Rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu obliczeń w głowie i 

stosowanie tej metody w rozwiązywaniu równań 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: Ćwiczenia praktyczne 

Materiały dydaktyczne: papier, ołówek, tablica i marker, obrazki dostarczone przez nauczyciela 

Wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Ćwiczenie obejmuje rozwój umiejętności 

wykonywania samodzielnych obliczeń i rozwiązywania równań, które mają zastosowania w 

życiu codziennym. Ćwiczenie wykorzystuje elementy zabawy, relaksu i myślenia logicznego, ale 

uczniowie, którzy nie radzą sobie z samodzielnymi obliczeniami mogą mieć problemy z 

ukończeniem tego ćwiczenia. 

Dodatkowe informacje i materiały (jeśli wymagane) 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część 
organizacyjna  

 Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 
 Sprawdzenie pracy domowej 

 Powitanie 
 Prezentacja pracy 

domowej 

10 min. 

1. Wprowadzen
ie do lekcji 

 Wprowadzenie do planu lekcji  Uczniowie uważnie 
słuchają założeń lekcji 

5 min. 

2. Część 
główna 

 Nauczyciel prosi uczniów o 
przygotowanie kartek papieru i 
pokazuje im zabawne obrazki 
wyjaśniając co należy zrobić 

 Uczniowie słuchają 
nauczyciela 

10 min. 

3. Zakończenie 
lekcji 

 Nauczyciel pomaga uczniom 
zaprezentować sytuacje w sposób 
matematyczny 
 Wnioski dotyczące zaprezentowanej 

propozycji i praktyka na przykładach 

 Uczniowie pracują 
samodzielnie nad 
obliczeniami i wyciągają 
wnioski wypisując 
szczegóły problemu 
zanim zaczną nad nim 
pracować. 

25 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Orientacja nauczyciela jest ważna dla 
spełnienia celów zajęć 

 
 

 Nauczyciel sprawdza 
działania każdego z 
uczniów oceniając ich 
zdolności myślenia 
logicznego i 
wykonywania obliczeń 

10 min. 
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Konspekt lekcji Matematyki: Co to za czworokąt? 
 

Nazwa lekcji: Co to za czworokąt? 
Przedmiot: Matematyka 

Temat: Formy geometryczne 

Typ lekcji: Wprowadzenie nowego materiału 

Poziom/klasa: Szkoła średnia 

Czas trwania: 45 min. 

Cel ogólny: Uświadomić uczniów w zakresie różnych typów czworokątów 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy 

Po tej lekcji, uczniowie będą potrafi wyjaśnić różne typy czworokątów i zaprezentować 

algorytm określający poszczególne typy 

 Z perspektywy rozwoju umiejętności 

Współpraca z innymi, planowanie pracy, myślenie logiczne. 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: 

Dyskusja, niezależne zgłębianie wiedzy, przyswojenie wiedzy, wykorzystanie algorytmów. 

Materiały dydaktyczne:  

Algorytmy na określenie nazwy trójkąta (Aneks I), różne trójkąty i czworokąty (zarówno jako 

fizyczne przedmioty jak i wydrukowane kartki). 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Kartki papieru, długopisy 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część 
organizacyjna  

 Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 

 Powitanie 5 min. 

1. Wprowadzen
ie do lekcji 
 Zwrócenie 

uwagi 
uczniów 

 Nauczyciel prosi uczniów o uwagę i 
prezentuje im temat pytając ich o 
różne typy trójkątów. 

 Uczniowie aktywnie 
uczestniczą w dyskusji 

5 min. 

2. Część 
główna 
 
 Podział 

uczniów na 
grupy. 

 
 Praca w 

grupach: 
zastosowanie 
algorytmu 

 
 Praca w 

grupach: 
określenie 
algorytmu do 
identyfikacji 
trójkątów 

 
 Prezentacja 

algorytmów  
 
 Dyskusja i 

współpraca: 
który 
algorytm jest 
najlepszy? 

 

 Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i 
rozdaje im różne rodzaje trójkątów. 
 Każdej z grup nauczyciel przekazuje 

algorytm do określenia nazwy trójkąta 
(Aneks I). prosi uczniów o 
zastosowane algorytmu. 
 Każda grupa otrzymuje przykłady 

figur geometrycznych (czworoboki). 
Nauczyciel prosi uczniów aby 
pomogli w określeniu nazwy 
czworoboku. 
 Nauczyciel prosi każdą z grup o 

zaprezentowanie algorytmu do 
określania nazw czworoboków. 
 Nauczyciel prosi uczniów aby 

pracowali razem aby uzyskać 
najlepszy, kompletny algorytm. 

 W grupach, uczniowie 
określają nazwy 
trójkątów, w oparciu o 
dostarczone próbki. 
 
 Uczniowie pracują w 

grupach i za pomocą 
algorytmu (Aneks I) 
nazywają różne trójkąty.\ 

 
 Uczniowie pracują nad 

algorytmem, który 
umożliwi im określenie 
nazwy czworoboku. 

 
 Uczniowie prezentują 

swoje algorytmy innym 
grupom. 

 
 Uczniowie współpracują 

aby stworzyć końcowy 
algorytm określający 
nazwy czworoboków. 

25 min. 

3. Zakończenie 
lekcji  
 Dyskusja 

podsumowuj
ąca 

 Nauczyciel wypisuje na tablicy 
ostateczną wersję algorytmu. 

 Uczniowie 
podsumowują zdobytą 
wiedzę oraz etapy 
dojścia do ostatecznego 
algorytmu. 

5 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 
 Wnioski 

 Nauczyciel prosi całą klasę o 
podsumowanie tematu. 

 Uczniowie dzielą się 
wiedzą na temat 
opracowanych 
algorytmów. 

5 min. 
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Materiały:  
Algorytm do określenia nazwy trójkąta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ma trzy krawędzie 

TAK 

Każda krawędź ma różna długość 

TAK 

Jest to trójkąt różnoboczny 

TAK 

Jest to trójkąt równoboczny 

NIE 

To nie jest trójkąt 

NIE 

Trzy krawędzie mają taką samą 
długość 

NIE 

Jest to trójkąt równoramienny 
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Konspekt lekcji Matematyki: Matematyczny słowniczek obrazkowy 
 

Nazwa lekcji: Matematyczny słowniczek obrazkowy 
Przedmiot: Matematyka 

Temat: Wieloboki 

Typ lekcji: Lekcja oceniająca 

Poziom/klasa: Druga klasa szkoły średniej 

Czas trwania: 45 min. 

Cel ogólny: uczniowie losują kartę z z figurą, którą wcześniej poznali, i rysują ją w swojej 

grupie. Reszta uczniów z danej grupy ma odgadnąć co prezentuje rysunek. 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy: uczniowie sprawdzą swoją wiedzę w zakresie geometrii. 

 Z perspektywy rozwoju umiejętności: rozwijanie pamięci, większa uwaga i szybkość 

działania. 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: demonstracje; praca w grupach 

Materiały dydaktyczne: specjalne karty z obrazkami 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): ustawienie grupy, zestaw kart 

zawierający potrzebne obrazki, szczególne ustawienie klasy 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Ćwiczenie to można przeprowadzić 

zarówno na początku jak i na końcu zajęć, należy wcześniej zapoznać uczniów z zasadami 

ćwiczenia.  

Dodatkowe informacje i materiały (jeśli wymagane): 

Proponowana lista pojęć: wysokość, ortocentrum, środek okręgu opisanego na wielokącie, 

symetria kąta, obrót, symetria punktu, obwód. 

Korelacje/Interdyscyplinarność: Plastyka; Fizyka 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

1. Wprowadzen
ie 

 Poinformuj uczniów, że najpierw 
powtórzą pewne istotne pojęcia z 
zakresu geometrii płaszczyzny. 
 Powtórzymy to z wykorzystaniem 

Słownika obrazkowego (Pictionary).  
 Wyjaśnij zasady Pictionary: 

Członkowie każdej z grup, po kolei 
losują karty i rysują wybrany element 
na tablic, w mniej niż 30 sekund. 
Pozostali członkowie tej samej grupy 
odgadują co to jest. Jeśli odgadną 
poprawnie grupa otrzymuje punkt. W 
przypadku kiedy uczeń nie potrafi 
narysować obiektu lub zrobi to 
niewłaściwie grupie odbiera się punkt. 
Za jednym rozdaniem, grupa może 
odgadnąć więcej niż jeden element. 
 Podziel klasę na trzy grupy.  
 Śledź przebieg gry. 
 Po ukończeniu gry, nauczyciel mówi 

kto zdobył największa ilość punktów, 
tzn. kto wygrał. 
 Powiedz uczniom, że tematem 

dzisiejszej lekcji są wieloboki. 

 Powitanie 
 
 
 
 
 Pytania dotyczące 

Słownika obrazkowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozpocznij grę 

 
 
 

 Zapisz temat w zeszycie 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 

2. Część 
główna 

 Wprowadź uczniów w temat 
wieloboków: czym jest wielobok, 
mosty, przekątne płaskie i 
przestrzenne 
 Wprowadź pojęcie graniastosłupa. 
 Metoda odkrywania typu 

graniastosłupa. 

 Rozwiązywanie 
przykładów 

 
 
 
 
 Rozwiązywanie zadań 

 
 
 

30 min. 

3. Część 
końcowa: 
Omówienie i 
ewaluacja  

 Powtórz podstawowe pojęcia.  
 Spytaj uczniów jak im się podobało 

wstępne ćwiczenie (Pictionary) 
 Oceń najlepszą grupę na etapie 

wprowadzenia 

 Odpowiadanie na 
pytania nauczyciela 
 
 

 Ocena. 

 
 

5 min. 
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Materiały:  
 
Karty z obrazkami 

 
TRÓJKĄT TRAPEZ ROMB 
KWADRAT SZEŚCIOKĄT CZWOROBOK 
KOŁO ORTOCENTRUM PIĘCIOKĄT 
KĄT ROZWARTY BISEKTOR 

SEGMENTÓW LINII 
MEDIANA 
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Konspekt lekcji matematyki: Taboo geometrii analitycznej 
 

Nazwa lekcji: Taboo geometrii analitycznej 

Przedmiot: Matematyka 

Temat: Linia, Koło, Parabola 

Typ lekcji: Ćwiczenie materiału 

Poziom/klasa: trzecia klasa szkoły średniej, wiek 16/17 

Czas trwania: 2 godziny (2 lekcje) przynajmniej 

Cel ogólny: konsolidacja wiedzy w zakresie geometrii analitycznej 

Cele szczegółowe: 

- Z perspektywy wiedzy: uczniowie ocenią swoją wiedzę w zakresie geometrii analitycznej. 

Nauczą się nowych strategii rozwiązywania zadań. 

- Z perspektywy umiejętności: rozwijanie zdolności analizy, usprawnianie procesu 

rozwiązywania problemów. 

Metody/Rodzaj ćwiczeń: ćwiczenia; praca w grupach. 

Materiały dydaktyczne: Specjalne karty Taboo 

Dodatkowe informacje i materiały: Appendix w temacie Taboo geometrii analitycznej 

 
Struktura lekcji:  

 
Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 

trwania 
1. Wprowadzen

ie 
 

 Pierwsza lekcja: zaprezentuj 
ćwiczenie. Pokaż karty Taboo i 
przykłady ich wykorzystania. 

 Pierwsza lekcja: praca z 
nauczycielem; pytania 
odnośnie zasad 

10 min. 

2. Część 
główna 

 

 Pierwsza lekcja: podziel klasę na 
grupy. Przekaż im karty Taboo 

 Pierwsza lekcja: zacznij 
ćwiczyć z kartami 
Taboo. 

20 min. 

3. Praca pod 
kontrolą 
nauczyciela 

 

 Pierwsza lekcja: poproś uczniów aby 
wytłumaczyli swoją strategię. 

 Pierwsza lekcja: omów i 
porównaj strategie. 

30 min. 

4. Praca 
samodzielna 

 Druga lekcja: poproś uczniów aby 
stworzyli swoje karty Taboo. 

 Druga lekcja: zobacz 
karty Taboo z innych 
grup 

40 min. 

5. Omówienie i 
ewaluacja 

 Druga lekcja: przeanalizuj różne 
strategie. Przetestuj je 
 Oceń je. 

 Druga lekcja: 
przeanalizuj różne 
strategie. Przetestuj je 
 Oceń je 

20 min. 
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Karty Taboo 

 

1)  CEL: znajdź odległość punktu P(xp,yp) od linii r: ax + by + c = 0 

TABOO: nie korzystaj z formuły 𝑑𝑑(𝐴𝐴, 𝑟𝑟) = �𝑎𝑎𝑥𝑥𝑝𝑝+𝑏𝑏𝑦𝑦𝑝𝑝+𝑐𝑐�
√𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

 

 

2)  CEL: znajdź punkt przecięcia 2 linii r: ax + by + c = 0 oraz s: a’ x + b’y + c’ = 0 

TABOO: nie korzystaj z metody substytucji  

 

3)  CEL: ustal czy linia r: ax + by + c = 0 jest styczna do okręgu Γ: x2 + y2 + ax + by + c = 

0 

TABOO: nie rozwiązuj żadnych równań. 

 

4)  CEL: znajdź współrzędne wierzchołków paraboli y = ax2 + bx + c. 

TABOO: nie korzystaj z formuły ∆ = b2 − 4ac 
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Konspekt lekcji Matematyki: Liczba PI 
 

Nazwa lekcji: Liczba PI 
Przedmiot: Matematyka 

Temat: Wartość liczby PI 

Typ lekcji: Przećwiczenie materiału 

Poziom/klasa: 2 klasa szkoły średniej 

Czas trwania: 60 min 

Cel ogólny: Stwórz kubek w drukarce 3D wykorzystując setki dziesiętnych po przecinku 

Cele szczegółowe: Uczniowie powinni robić ćwiczenia, które określają wartość PI takie jak 

określanie stosunku obwodu do średnicy monety i koła. Zweryfikują to niezależnie od różnych 

wartości promieni i zawsze osiągną ten sam rezultat 

Metoda/Rodzaj ćwiczenia: Ćwiczenia praktyczne 

Materiały dydaktyczne: papier, długopis, kalkulator i drukarka 3D 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): znajomość formuły obwodu koła i wyniki 

matematyczne; znajomość nowych technologii (Drukarka 3D). 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczycieli: Ćwiczenie tworzy dynamikę i większy ruch, 

interakcję i współpracę pomiędzy uczniami, problem może sprawić odpowiednie wybranie 

ustawień drukarki. 

Dodatkowe informacje i materiały (jeśli wymagane): Matematyczna zagadka, która otacza 

liczbę Pi to nieznajomość ostatniego miejsca po przecinku, i obecnie jest określana za pomocą 

kilku miejsc po przecinku, zawsze za pomocą elipsy; uczniowie powinni posiadać pewne 

umiejętności cyfrowe, aby obsłużyć drukarkę 3D. 

Korelacja/Interdyscyplinarność: Elektronika 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część 
organizacyjna  

 Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 
 Sprawdzenie pracy domowej 

 Powitanie 
 
 Przedstawienie pracy 

domowej 

5 min. 

1. Wprowadzen
ie do lekcji 

 Wprowadzenie do konspektu lekcji  Słuchaj uważnie o czym 
będzie lekcja 

5 min. 

2. Część 
główna 

 Nauczyciel rozpoczyna zadanie z 
kilkoma ćwiczeniami, które pomogą 
ustalić wartość PI 

 Zadanie z kilkoma 
ćwiczeniami, które 
pomogą ustalić wartość 
PI 

20 min. 

3. Zakończenie 
lekcji 

 Następnie zadanie wymaga pomocy 
nauczyciela IT; 
 Nauczyciele nadzorują ćwiczenie aby 

uniknąć błędów 

 Uczniowie zaprogramują 
drukarkę 3D aby 
wydrukować model 
kubka z zachowaniem 
wartości PI 

 

25 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Nauczyciele pomagają uczniom 
osiągnąć założony cel i oceniają ich 
wyniki 

 Analizują uzyskane 
rezultaty 

5 min. 
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Konspekt lekcji Matematyki: XO 
 

Nazwa lekcji: XO 
Przedmiot: Matematyka 

Temat: Równanie trygonometryczne 

Rodzaj lekcji: Przećwiczenie materiału  

Poziom/klasa: 3 klasa szkoły średniej 

Czas trwania: 45 min 

Cel ogólny: Metoda oceny wiedzy uczniów na dany temat. 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy po tej lekcji uczniowie będą wiedzieli jak rozwiązać równanie 

trygonometryczne, 

 Z perspektywy umiejętności – rozwijanie zdolności analizy, syntezy i porównań 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia, praca w parach 

Materiały dydaktyczne:  karta pracy (tabela XO i 10 zadań ) 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): przygotowane wcześniej karty pracy, 

łączenie uczniów na podobnym poziomie zaawansowania 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Przygotuj więcej niż jedną grę na wypadek 

gdyby skończyli wcześniej 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

1. Wprowadzen
ie 

 Przedstaw grę XO: Podziel uczniów 
na pary. Każda para otrzymuje kartę 
pracy, zawierającą tabelę XO i 5 
zadań dla każdego ucznia. Uczeń X 
sprawdza poprawność wykonania 
zadania przez ucznia O. Każdy uczeń 
rozwiązuje zadania losowo, jeśli 
rozwiąże je prawidłowo, może położyć 
swój znak na stole, jeśli 
nieprawidłowo, nie może tego zrobić i 
kolejka przechodzi na kolejnego 
ucznia. Gra kończy się kiedy któryś z 
uczniów położy trzy swoje znaki po 
kolei. 
 Pokaż przykład ćwiczenia. 
 Powiedz uczniom, że tematem 

dzisiejszej lekcji są jednorodne 
równania trygonometryczne. 

 Pytania dotyczące zasad 
XO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Praca z nauczycielem. 
 Zapisanie tematu w 

zeszycie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

2. Część 
główna 

 Wyjaśnij na przykładzie czym są 
jednorodne równania 
trygonometryczne. 
 Rozdaj uczniom karty pracy z 

równaniami trygonometrycznymi. 
 Monitoruj pracę uczniów i pomagaj 

im kiedy robią coś nieprawidłowo. 
 

 
 

 
 Rozwiąż równania z 

karty pracy. 

 
 
 
 
 

20 min 

3. Omówienie i 
ewaluacja 
 

 Przeanalizuj karty pracy, dyskusja 
 

 

 Uczniowie narysują 
buźki, które pokażą jak 
bardzo podobała im się 
lekcja. 

 
 

10 min. 
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Materiały: 
 
 Karta pracy 

 

     

     

     

     

     

 
 

Uczeń X Uczeń O 

cos 𝑥𝑥 =
√3
2

 sin 𝑥𝑥 =
√2
2

 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 − √3 = 0 cos 4𝑥𝑥 =
1
2

 

sin
1
2
𝑥𝑥 = −

√2
2

 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 −
√3
3

= 0 

3𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 �2𝑥𝑥 −
𝜋𝜋
3
� = −3 cos �4𝑥𝑥 +

𝜋𝜋
6
� = −

√3
2

 

sin �2𝑥𝑥 +
𝜋𝜋

45
� =

√3
2

 −5𝑡𝑡𝑡𝑡 �0.5𝑥𝑥 +
3𝜋𝜋
7
� = 5 
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 Wyniki równań: 
 

Uczeń X Uczeń O 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
4

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
3𝜋𝜋
4

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
6

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
11𝜋𝜋

6
+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋

12
+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

 

𝑥𝑥2 = −
𝜋𝜋

12
+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
𝜋𝜋
3

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
𝜋𝜋
3

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 𝑥𝑥1 =
5𝜋𝜋
2

+ 4𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
7𝜋𝜋
2

+ 4𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
3

+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

 

𝑥𝑥2 =
𝜋𝜋
4

+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
13𝜋𝜋
24

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋, 𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
37𝜋𝜋
14

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋, 𝑘𝑘 ∈ ℤ 𝑥𝑥1 =
7𝜋𝜋
25

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
29𝜋𝜋
90

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 
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Konspekt lekcji Matematyki: Podstawy trygonometrii 
 

Nazwa lekcji: Podstawy trygonometrii 

Przedmiot: Matematyka 

Temat: Trygonometria 

Typ lekcji: Lekcja oceniająca  

Poziom/klasa: czwarta klasa szkoły średniej, wiek 17-18 lat 

Czas trwania: co najmniej 60 min 

Cel ogólny: połączyć dane trygonometryczne i formuły 

Cele szczegółowe: 

- Z perspektywy wiedzy: uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z zakresu trygonometrii. 

- Z perspektywy umiejętności: lepsze zapamiętywanie. Wypracowanie indywidualnej metody 

nauki. 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: dyskusja; praca w grupach. 

Korelacja/Interdyscyplinarność: można wykorzystać z każdym przedmiotem, na którym 

stosujemy dane i formułki. 

 
 

Struktura lekcji:  
 

Etap Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

1. Wprowadzen
ie 

 

 Zaprezentuj ćwiczenie. Wypisz 
zasady, formuły i dane 
trygonometryczne. 

 5 min. 

2. Część 
główna 

 

 Podziel klasę na grupy. Pokaż im 
kilka sposobów ułatwiających 
zapamiętywanie. 

 Weź udział w dyskusji 
dotyczącej 
indywidualnych technik 
zapamiętywania. 

15 min. 

3. Praca 
samodzielna 

  Porównaj różne style 
uczenia się. 
Optymalizacja procesu 
zapamiętywania. 

15 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Dyskusja, omówienie, ewaluacja.  Każda grupa przyczynia 
się do dyskusji. 
Dyskusja, omówienie i 
ewaluacja. 

25 min. 
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Konspekt lekcji Matematyki: Wykresy słupkowe i kołowe 
 

Nazwa lekcji: Wykresy słupkowe i kołowe 
Przedmiot: Matematyka 

Temat: Analiza i prezentacja danych za pomocą wykresów słupkowych i kołowych 

Typ lekcji: Wprowadzenie nowego materiału 

Poziom/klasa: Szkoła średnia 

Czas trwania: 2 godziny 

Cel ogólny: Rozwój zrozumienia różnicy pomiędzy wykresami slupkowymi i kołowymi. 

Upewnij się, że uczniowie wiedzą która metoda lepiej nadaje się do określonych danych. 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy: po tej lekcji uczniowie zrozumieją jak, i za pomocą jakich 

danych, korzystać z wykresów słupkowych i kołowych 

 Z perspektywy umiejętności: synteza informacji z różnych źródeł, opracowanie analizy, 

usprawnienie procesu rozwiązywania problemów, praca pod presją czasu, rozwój 

kreatywności. 

Metody/Rodzaj ćwiczeń: ćwiczenia; praca w grupach 

Materiały dydaktyczne:  

 Dwa różne wykresy dla każdej grupy (jeden zawierający dane i drugi pusty) 

 Wykres z przykładem – uczniowie mają zaprezentować odpowiedzi 

 Pusty wykres – uczniowie mają napisać pytanie, możliwe odpowiedzi i zaprezentować 

dane na wykresie. 

Wymagania/źródła/ustawienia (jeśli wymagane): uczniowie będą pracować w dwóch grupach, 

więc stoły można ustawić w okręgu. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: dobrze jest dać każdej grupie przykład, 

który dostała inna grupa, tak żeby mogli wybrać wykres dla siebie. Dzięki temu poznają obie 

metody prezentowania danych.  
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część 
organizacyjna  

 Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 

 

 Powitanie 
 Prezentacja pracy 

domowej 

10 min. 

1. Wprowadzen
ie 

 

 Pierwsza lekcja: przedstaw temat, 
wprowadź do lekcji. Pokaż przykłady- 
obrazki. 

 Interakcja – pytania 
dotyczące tematu oraz 
przykłady  

15 min. 

2. Część 
główna 

 

 Pierwsza lekcja: podziel klasę na 
dwie, lub więcej grup. Minimum 8 – 
maximum 10 osób w grupie. Ważne 
aby mieć grupy odpowiedzialne za 
wykres słupkowy i kołowy. 

 Lekcja: weź udział w 
tworzeniu grup. 

5 min. 

3. Praca pod 
kontrolą 
nauczyciela 
 

 Pierwsza lekcja: poproś uczniów o 
wprowadzenie danych do właściwego 
wykresu i poproś o przygotowanie 
jednego dodatkowego (każdy z 
uczniów powinien tez wyrazić swoją 
opinię). Powiedz uczniom, że podzielą 
się swoją pracą na następnej lekcji. 
Pomagaj i doradzaj uczniom ale nie 
rozwiązuj ich problemów dając 
gotowe odpowiedzi. 

 Opracuj wykres na 
podstawie otrzymanych 
danych oraz jeden na 
podstawie nowych 
danych.  

30 min. 

4. Praca 
samodzielna 

 

 Druga lekcja: poproś uczniów aby 
podzielili się swoja pracą oraz 
wyjaśnili swój przykład innym 
grupom. Popraw ich jeśli dane lub 
wyjaśnienie są niewłaściwe. 

 

 Podziel się swoją pracą, 
wyjaśnij swój przykład, 
zadawaj pytania 

30 min. 

5. Omówienie i 
ewaluacja  

 Druga lekcja: przeanalizuj różne 
przykłady, pytania i odpowiedzi od 
obu grup. Oceń i daj wskazówki do 
następnego zadania. 

 Razem opracujcie dwa 
różne przykłady (na 
przykład plan na 
wakacje)  

20 min. 
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GRUPA WYKRESÓW SŁUPKOWYCH: 
 
1) Zapytaj osoby z twojej grupy o ich ulubiony kolor i na podstawie ich odpowiedzi opracuj 
wykres. 

 
 
 
2) Stwórz jedno pytanie i kilka możliwych odpowiedzi, zbierz informacje od wszystkich 
uczniów z twojej grupy i zaprezentuj dane na wykresie słupkowym. 
Wzory pytań, które możesz wykorzystać: 
Ø Ulubiona pizza 
Ø Ulubiony sport 
Ø Ile razy byłeś za granicą w ciągu ostatniego ostatnich dwóch lat 
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GRUPA WYKRESÓW KOŁOWYCH: 
1) Jak dostajesz się do szkoły? Każdy wybiera tylko jedną odpowiedź. Zsumuj i oceń wszystkie 
odpowiedzi i zaprezentuj wynik w postaci wykresu kołowego.  
v Taksówka 
v Autem z rodzicami 
v Autobusem 
v Na piechotę 
v Rowerem 
 

 
 
2) Stwórz pytanie i kilka możliwych odpowiedzi, zbierz informację od wszystkich uczniów w 
twojej grupie i zaprezentuj wynik na wykresie kołowym. 
Wzory pytań, które możesz wykorzystać: 
Ø Ulubiona pizza 
Ø Ulubiony sport 
Ø Ile razy wyjeżdżałeś za granicę? 
Ø Jaki jest twój ulubiony kolor? 
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Konspekt lekcji Matematyki: Świat z i bez Matematyki 
 

Nazwa lekcji: Świat z matematyką i bez niej 
Przedmiot: Matematyka 

Temat: Znaczenie matematyki w codziennym życiu 

Typ lekcji: Praca badawcza 

Poziom/klasa: druga klasa szkoły średniej 

Czas trwania: 60 minut 

Cel ogólny: Dzięki obrazkowi zaprezentowanemu przez nauczyciela, uczniowie powinni 

zrozumieć znaczenie matematyki w rozwoju społeczeństwa. 

Cele szczegółowe: określ sytuacje, w których istotną role odgrywa matematyka i uświadom 

uczniom, że matematyka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństw, od prostych 

zakupów do sytuacji wymagających bardziej kompleksowych wyliczeń. 

Metody/Rodzaje ćwiczeń: Praca badawcza  

Materiały dydaktyczne: Komputer 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Ważne informacje w tym temacie. 

Wszechświat opiera się na matematyce, od myśli, sztuki, nauki, natury do nowych technologii. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Wykorzystanie nowych technologii w 

prowadzeniu pracy badawczej zwykle zwiększa autonomię i motywację ucznia; każdy uczeń ma 

inny styl i tempo pracy. W przypadku dużych grup trudniej pracuje się z wykorzystaniem 

komputerów. 

Korelacja/Interdyscyplinarność: Wymowa i gramatyka 
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Struktura lekcji: 
 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część 
organizacyjna  

 Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 
 Sprawdzenie pracy domowej 

 Powitanie 
 Prezentacja pracy 

domowej 

5 min. 

1. Wprowadzen
ie do lekcji 

 Nauczyciel rozpoczyna zadanie 
prezentując obrazek świata z i bez 
matematyki. 

 Wysłuchaj uważnie 
celów lekcji 

5 min. 

2. Część 
główna 

 Nauczyciel daje wskazówki dotyczące 
zastosowań matematyki, w różnych 
obszarach życia; 

 Uczniowie 
przeprowadzą badania 
dotyczące zastosowań 
matematyki w 
konkretnych sytuacjach; 

30 min. 

3. Zakończenie 
lekcji 

 Nauczyciel ocenia wyniki i 
zaangażowanie uczniów. 

 Uczniowie prezentują 
swoje rezultaty reszcie 
klasy. 

10 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Pod koniec zadania przygotuj syntezę, 
żeby sprawdzić czy uczniowie 
zrozumieli temat;  

 Uczniowie potrafią 
określić i ocenić 
znaczenie matematyki w 
życiu codziennym 

10 min. 
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Konspekt lekcji Matematyki: Tam i z powrotem 
 

Nazwa lekcji: Tam i z powrotem 

Przedmiot: Przyroda 

Temat: Podstawowe fakty naukowe  

Typ lekcji: Przećwiczenie materiału  

Poziom/klasa: Szkoła średnia 

Czas trwania: 30 min. 

Cel ogólny: Rozwiązywanie równań matematycznych. 

Cele szczegółowe:  

- Z perspektywy wiedzy: Zrozumienie pewnych pojęć;  

- Z perspektywy umiejętności: Technika umożliwiająca uczniowi wyjaśnienie pojęcia czy idei i 

podzielenie się wiedzą z innymi. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: praca w grupach. 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Papier i długopis. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Nauczyciel powinien poprosić uczniów o 

przeanalizowanie danego pojęcia oraz przedstawienie swojego stanowiska, popartego dowodami. 
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Struktura lekcji: 
 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

1. 
Wprowadzenie 

 Przedstaw zasady 
zadania  

 Uczniowie biorą udział w 
dyskusji. 2 min. 

 2. Część 
główna 

 Nauczyciel prosi 
uczniów o 
przeanalizowanie danych 
pojęć i przedstawienie 
swojego stanowiska. 

 
 Nauczyciel pomaga 

uczniom w opracowaniu 
tematu. 

 Uczeń A wyjaśnia problem, 
proces i pojęcia swojemu 
partnerowi, wyznaczonemu 
przez właściciela. 

 Uczeń B zapisuje wyjaśnienie 
swojego partnera. 

 Partner A sprawdza Partnera 
B pod kątem poprawności 
zapisu, upewniając się że 
Partner B odpowiednio 
zrozumiał jego wyjaśnienie. 

 Uczniowie zamieniają się 
rolami, i pracują nad 
kolejnym pojęciem czy 
problemem. Partner B 
wyjaśnia pojęcie werbalnie, 
Partner A zapisuje 
wyjaśnienie, Partner B 
sprawdza poprawność zapisu. 

28 min. 
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Konspekt lekcji Matematyki: Gra Aligator  
 

Nazwa lekcji: Gra Aligator 

Przedmiot: Matematyka 

Temat: Podstawowe fakty matematyczne 

Typ lekcji: Przećwiczenie materiału 

Poziom/klasa: Szkoła podstawowa lub średnia 

Czas trwania: 40 minut 

Cel główny: Zachęcić uczniów do poznania podstawowych faktów matematycznych. 

Cele szczegółowe: 

- Z perspektywy wiedzy: lekcja umożliwi uczniom konsolidację wiedzy matematycznej; 

- Z perspektywy umiejętności: development lepsza koncentracja na szczegółach.  

Metody/rodzaje ćwiczeń: praca w grupach.  

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Wydrukowane karty z liczbami, papier, 

narzędzia do pisania, tablica, marker. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Nauczyciel powinien wybrać zagadnienia na 

których chce się skoncentrować. Powinien zdecydować, które liczby pojawią się w grze. Może to 

zależeć od wieku uczniów i poziomu ich umiejętności matematycznych. 

 
  



                                                                       
                                                               

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji [dokumentu] nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji. 

Struktura lekcji: 
Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 

trwania 

1. Wprowadzenie  Przedstaw zasady ćwiczenia. 
Pokarz przykład. 

 Uczniowie biorą aktywny 
udział w dyskusji. 

5 min. 

2. Część główna 
 
Podział uczniów na 
grupy. 
 
Praca w grupach. 

 Nauczyciel wydrukuje karty 
z numerami, które chce 
wykorzystać w grze. 

 
 Karty zostaną przetasowane i 

ułożone w stosie pośrodku 
grupy. 

 Uczniowie będą podzieleni na 
grupy, po 3 do 6 uczniów w 
grupie, o różnym poziomie 
umiejętności matematycznych. 
 Każdy uczeń weźmie 1 kartę z 

góry talii i pokarze ja innym. 
 W miarę gry, wyciągane karty 

uformują stos. 
 Gra zaczyna się kiedy uczeń 

ma przed sobą kartę. 
Uczniowie myślą o wynikach 
dodawania, odejmowania, 
mnożenia i dzielenia dwóch 
liczb na swojej karcie. 
 Kiedy uczniowie mają kilka 

możliwych rozwiązań, patrzą 
na karty innych uczniów i 
dokonują na nich obliczeń, 
szukając wyników pasujących 
do wyników z ich karty. 
 Wyniki muszą być identyczne, 

ale sposób ich wyliczenia 
może się różnić. 

20 min. 

3. Zakończenie 
lekcji 

 Gra kończy się kiedy stos 
kart jest pusty lub na 
polecenie nauczyciela. 

 Kiedy kończy się czas lub 
wszystkie karty zostały 
wykorzystane, uczniowie 
zliczają swoje karty. 
 Uczeń z największa ilością 

kart wygrywa grę. 

5 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Nauczyciel prosi całą klasę o 
podsumowanie ćwiczenia.  10 min. 



                                                                       
                                                               

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji [dokumentu] nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji. 

Konspekt lekcji Matematyki: Matematyczny Twister 
 

Nazwa lekcji: Matematyczny Twister 

Przedmiot: Matematyka 

Temat: Podstawowe fakty matematyczne 

Typ lekcji: Przećwiczenie materiału 

Poziom/klasa: Szkoła średnia 

Czas trwania: 30 min. 

Cel ogólny: Zachęcenie uczniów do poznania podstawowych faktów matematycznych. 

Cele szczegółowe:  

- Z perspektywy wiedzy: lepsza znajomość pojęć matematycznych;  

- Z perspektywy umiejętności: zwiększona uwaga i zrozumienie.  

Metody/rodzaje ćwiczeń: Gra dla minimum 3 uczniów 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Po ustawieniu Twistera, kart do gry i kart z 

numerkami, przyczep naklejki na rzepy do zewnętrznej części kart do gry (lub kart z numerkami), a 

następnie przyczep rzep do punktów na Twisterze, upewniając się że karty odpowiednio przylegają. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Fakty matematyczne mogą odpowiadać 

jednemu lub większej ilości działań matematycznych. Będzie to zależało od wiedzy i umiejętności 

uczniów. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



                                                                       
                                                               

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji [dokumentu] nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji. 

Struktura lekcji: 
Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 

trwania 

1. Wprowadzenie 
 Przedstaw zasady 

ćwiczenia. Pokaż 
przykład. 

 Uczniowie biorą aktywny udział w 
dyskusji. 5 min. 

2. Część główna 
Podział uczniów na 
grupy. 
Praca w grupach. 

 Nauczyciel wybiera 
ucznia, który będzie 
sędzią. 

 
 W każdej wersji gry, 

nauczyciel wybiera 
„podstawowy 
numerek”, który 
będzie wykorzystany 
w każdej rundzie. 

 
 Na każdej pozycji 

spinnera napisz 
numerek. 

 
 Odpowiedzi napisz na 

kołach maty. 

 Sędzia kręci igłą, a tym przypadku 
ołówkiem. 
 W zależności od tego na co wskaże 

ostra końcówka ołówka, sędzia 
powie uczniowi odpowiedni kolor i 
część ciała, np. – Lewa stopa na 
zielony. Zanim wszyscy uczniowie 
staną na odpowiednich kołach, 
każdy zapozna się z faktem 
matematycznym znajdującym się 
na tym kole. Odczytają znak na 
karcie i odpowiedzą na związane z 
nim zagadnienie matematyczne. 
Sędzia sprawdzi odpowiadająca 
temu kartę i poinformuje ucznia 
czy jego odpowiedź jest poprawna. 
 Uczeń może stanąć na kolorowym 

kole, tylko jeśli podał prawidłową 
odpowiedź, jeśli nie pozostaje na 
swoim miejscu. Zwycięzca tej 
kolejki zostaje sędzią następnej. 
 Jeśli uczeń znajduje się już na 

wywołanym kolorze musi, po 
rozwiązaniu równania, przenieść 
się na inne koło w tym samym 
kolorze. 
 Nie może, na jednym kole, 

znajdować się równocześnie więcej 
niż jedna dłoń lub stopa. Jeśli 
wyniknie sytuacja kiedy dwóch 
uczniów stanie na tym samym 
kole, sędzia musi zdecydować 
który uczeń pozostaje, a który musi 
poszukać innego koła. Można to 
zrobić dając uczniom kilka równań 
do rozwiązania – kto rozwiąże 
więcej ten zostaje. 

25 min. 
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Karty matematyczne 

 

 

 

 

 

 

Kołowrotek 

 

 

 

 

 

 

 

Twister 
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Konspekt lekcji Matematyki: Jednominutowy problem 
 

Nazwa lekcji: One Minute Problem 

Przedmiot: Matematyka 

Temat: Podstawowe fakty matematyczne 

Typ lekcji: Przećwiczenie materiału 

Poziom/klasa: Szkoła podstawowa lub średnia 

Czas trwania: 25 min. 

Cel ogólny: Sprawdzenie zrozumienia materiału. 

Cele szczegółowe:  

- Z perspektywy wiedzy: za pomocą tego typu lekcji nauczyciel może sprawdzić zrozumienie 

materiału; 

- Z perspektywy umiejętności: zwiększenie poziomu uwagi i zrozumienia. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: praca w grupach.  

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Papier, przybory do pisania, tablica, marker. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Nauczyciel odpowiednio wprowadzić uczniów 

w temat. 
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Struktura lekcji: 
 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

1. Wprowadzenie  Przedstaw zasady 
ćwiczenia. Pokarz przykład. 

 Uczniowie biorą 
aktywny udział w 
dyskusji. 

5 min. 

2. Część główna 
Podział uczniów na 
grupy. 
Praca w grupach. 

 Nauczyciel daje uczniom 
pytanie, problem, lub 
wskazówkę związaną z 
tematem lekcji. 

 
 Nauczyciel daje uczniom 

określony czas na dyskusję 
– niektóre podpowiedzi 
będą wymagać więcej niż 
minutę! 

 Uczniowie pracują w 
grupach po dwie lub 
trzy osoby, aby 
rozwiązać problem 
lub odpowiedzieć na 
pytanie. 

 
 Kiedy członkowie 

grupy ustalą 
odpowiedź lub 
rozwiązanie 
problem, zapisują je 
na dużej naklejce i 
przyklejają w 
wyznaczonym 
miejscu w klasie. 

10 min. 

3. Zakończenie lekcji  Porównaj wyjaśnienia 
każdej z grup na tablicy. 

 Po tym jak 
wszystkie grupy 
podały swoje 
odpowiedzi, 
omawiają wspólnie 
wyniki. 

5 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Szukaj błędów w 
rozumowaniu i 
niezgodności, poprawiając 
je jeśli konieczne. 

 Uczniowie mogą 
dalej bronić swojego 
stanowiska 
wybranymi 
przykładami. 

5 min. 

 

  



                                                                       
                                                               

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji [dokumentu] nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie poglądy 
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji. 

Konspekt lekcji Matematyki: Gra matematyczna Trashketball 
 

Nazwa lekcji: Gra matematyczna Trashketball 

Przedmiot: Matematyka 

Temat: Podstawowe fakty matematyczne 

Typ lekcji: Przećwiczenie materiału  

Poziom/klasa: Szkoła podstawowa i średnia 

Czas trwania: 30 minut 

Cel ogólny: Rozwiązywanie równań matematycznych 

Cele szczegółowe: 

- Z perspektywy wiedzy: Zwiększenie wykorzystanie matematyki mentalnej; 

- Z perspektywy umiejętności: rozwój uwagi i zrozumienia. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: praca w grupach. 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): kosz lub wiadro, piłki – gumowe lub 

antystresowe. Jedna na drużynę. Tablice sucho ścieralne i markery, lub zeszyty i długopis, dla każdej 

drużyny. Fiszki lub zestaw pytań. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Nauczyciel powinien wcześniej przygotować 

fiszki do gry w trashketball. Fiszki te powinny zawierać pytania lub informacje dla uczniów, które 

należy powtórzyć podczas gry. Może również utworzyć zespoły lub przypisać każdemu losowe 

liczby. Innym sposobem jest wybór kilku uczniów na kapitanów drużyn, którzy następnie wybierają 

swoich graczy. 
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Struktura lekcji: 
 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

1. Wprowadzenie 
 Przedstaw zasady 

ćwiczenia. Podaj 
przykład. 

 Uczniowie biorą aktywny 
udział w dyskusji. 5 min. 

2. Część główna 

 Nauczyciel ustawia 
kosz na określonej 
pozycji i rysuje linię, 
z za której należy 
rzucać. 

 
 Rozpoczyna grę 

zadając pytanie 
pierwszej grupie. 

 Jeśli uczeń z danej grupy 
odpowie poprawnie, 
nauczyciel przyznaje jej 5 
punktów. 

 Teraz oni rzucają do 
kosza. Uczniowie ustalają 
pomiędzy sobą, czy chcą 
rzucać z linii 1, 2 czy 
3. Grupy decydują ale 
tylko jeden uczeń, na daną 
rundę, może odpowiedzieć 
i rzucić piłką. W ten 
sposób, każdy może 
spróbować. Jeśli grupa 1 
nie trafi, pytanie 
przechodzi na grupę 2. 
Jeśli piłka znajdzie się w 
koszu, grupa otrzymuje 
dodatkowy punkt. 

25 min. 
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Konspekt lekcji Matematyki: Karty z nazwami krajów 
 

Nazwa lekcji: Karty z nazwami krajów 
Przedmiot: Geografia 

Temat: Kraje UE- lokalizacja 

Typ lekcji: Lekcja mieszana (ćwiczenia i powtórzenie) 

Poziom/klasa: Uczniowie w wieku 13-14 lat 

Czas trwania: około 50 min. 

Cel ogólny: Konsolidacja wiedzy uczniów w zakresie znajomości lokalizacji krajów UE na mapie 

fizycznej. Upewnienie się, że uczniowie znają też stolice poszczególnych państw. 

Cele szczegółowe: 

 Z perspektywy wiedzy: po tej lekcji, uczniowie będą potrafili zlokalizować kraje 

europejskie na mapie fizycznej, oraz podać stolice tych krajów. Będą mieli lepszą wiedzę na 

temat otaczającego ich świata. 

 Z perspektywy umiejętności: rozwój koncentracji i pamięci, zwiększenie umiejętności 

czytania map, praca pod presją czasu. 

Metody/rodzaje aktywności: Ćwiczenia w grupach 

Materiały dydaktyczne: Trzy częściowe karty: 

 Część górna: nazwa kraju, nazwa stolicy (w pustym miejscu) 

 Część środkowa: mapa Europy, na której uczniowie będą mieli za zadanie pomalować kraj, 

którego kartę wylosowali. 

 Dolna część: uczniowie będą musieli wypisać wszystkie kraje sąsiadujące bezpośrednio z 

wylosowanym krajem. 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Podziel sale na stoły dla poszczególnych 

drużyn, tak aby widzieli wszystkie karty. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Dobrze jest dać każdej z grup od 5 do 10 kart, 

tak że mogą wypełnić tyle ile chcą. W związku z tym, lepiej jest nie dawać wszystkich krajów 

sąsiadujących tej samej grupie. 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część organizacyjna   Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 
 Sprawdzenie pracy domowej 

 Powitanie 
 Prezentacja pracy 

domowej 

5 min. 

1. Wprowadzenie 
do lekcji 
 Wyjaśnienie 

zadania 
 Podział na 

grupy 

 Wyjaśnienie uczniom zadania. 
Podział klasy na grupy, z 
uwzględnieniem metody 
kooperatywnej (we wszystkich 
grupach znajdują się uczniowie 
mnij i bardziej zaawansowani w 
temacie). 

 Podział na grupy według 
wskazówek nauczyciela. 

5 min. 

2. Część główna 
 Wypełnij karty 

 Postaraj się unikać wszelkich 
podpowiedzi. Odpowiedz na 
każde pytanie związane z 
zasadami ćwiczenia, ale nie 
dotyczącymi poszukiwanych 
informacji. 

 Wypełnij karty z 
krajami, upewniając się, 
że twoje odpowiedzi są 
poprawne. 

20 min. 

3. Zakończenie 
lekcji 
 Omówienie 

kart 
 Omówienie i 

ewaluacja 

 Omów karty poszczególnych 
grup i sprawdź ile z nich jest 
poprawnie wypełnionych. 
 Oceń wiedzę rozdając po trzy 

karty pracy indywidualnej. 

 Omów karty z 
nauczycielem i zobacz 
ile z nich było poprawnie 
wypełnionych. 
 3 ostatnie karty wypełnij 

samodzielnie. 

20 min. 
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Przykład karty z państwem: Aneks 1 

Nazwa państwa (wypełniane przez nauczyciela): 

Stolica państwa: 

Proszę pomalować lokalizację tego państwa: 
 

 
 
 
 

 
 
Państwa sąsiadujące (państwa, które dzielą granicę z państwem na karcie): 
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Konspekt lekcji Geografii: W jaki sposób wpływamy na środowisko? 
 

Nazwa lekcji: W jaki sposób wpływamy na środowisko? 
Przedmiot: Geografia 

Temat: Klimat, zanieczyszczenie, ochrona środowiska 

Typ lekcji: Wprowadzenie nowego materiału 

Poziom/klasa: Szkoła średnia 

Czas trwania: około 50min 

Cel główny: 

Uświadomienie uczniom, że każda istota ludzka, w jakiś sposób, wpływa na klimat i środowisko. 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy 

Po tej lekcji, uczniowie będą mogli wyjaśnić jak codzienne czynności wpływają na 

środowisko, wypisać działania służące ochronie środowiska. 

 Z perspektywy umiejętności 

Rozwój kreatywności i myślenia krytycznego, przedstawianie własnych opini, efektywniejsza 

praca w grupach. 

Metody/rodzaj ćwiczeń:  

Dyskusja, obserwacja, myślenie twórcze, praca w grupach, debata. 

Materiały dydaktyczne: 

Opis 4 grup, główne założenia postanowień z Kyoto. 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Zależne od dostępnych materiałów 

dydaktycznych. 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część organizacyjna   Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 

 Powitanie 5 min. 

1. Rozpoczęcie lekcji 
 Zdobycie uwagi 

uczniów. 

 Nauczyciel prosi uczniów o 
uwagę i zadaje im pytanie. 
Uczniowie są pytani o jakich 
problemach związanych z 
ochrona środowiska słyszeli 
ostatnio w mediach. Jakie są 
problemy dnia dzisiejszego? 

 Uczniowie biorą aktywny 
udział w dyskusji, dzieląc 
się obserwacjami 
dotyczącymi obecnych 
problemów związanych ze 
środowiskiem. 

5 min. 

2. Część główna 
 Podział uczniów na 

grupy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Omówienie 

lokalnych 
problemów 
dotyczących 
ochrony środowiska 

 
 
 
 
 
 Spotkanie z 

Ministrem 
Środowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Przygotowanie 

planu działań 

 Nauczyciel prezentuje 4 
grupy, na jakie mają być 
podzieleni uczniowie: 
rodzina mieszkająca w 
jednym domu; dyrektor 
szkoły wraz z nauczycielami; 
przedsiębiorca działający w 
sektorze transport i jego 
pracownicy; burmistrz miasta 
i jego podwładni. 

 
 Nauczyciel prosi wszystkie 

grupy o podzielenie się 
opinią problemów 
środowiskowych, z którymi 
się osobiście stykają. 
Nauczyciel wypisuje 
problemy wspólne dla 
wszystkich grup. 

 
 Nauczyciel przejmuje rolę 

ministra środowiska, rozdaje 
wszystkim Protokół z Kioto i 
prosi przedstawicieli 
wszystkich grup o 
podzielenie się opiniami 
odnośnie tego jak 
postanowienia z Kioto można 
zastosować w lokalnym 
środowisku. 

 
 Nauczyciel, jako Minister 

Środowiska, prosi każdą 
grupę o przygotowanie planu 
działań dla 5 głównych 
pomysłów, które mogą i 
powinny zostać wdrożone  

 

 Uczniowie, po zapoznaniu 
się z charakterystyką 
każdej z grup, dołączają 
do wybranej przez siebie, 
ale są wybierani przez 
nauczyciela. 

 
 
 
 
 
 Uczniowie zastanawiają 

się nad potencjalnymi 
problemami 
środowiskowymi, które 
mogą ich dotknąć, i dzielą 
się nimi z pozostałymi 
grupami. 

 
 
 Uczniowie odgrywający 

swoje role, aktywnie 
udzielają się w debacie. 
Punkty, które różnią się w 
poszczególnych grupach 
powinny być omówione, 
do wypracowania 
wspólnego stanowiska. 

 
 
 
 Uczniowie pracują w 

grupach, zastanawiając się 
nad działaniami, które 
pokrywały by się z 
postanowieniami z Kioto i 
mogłyby zostać wdrożone  
lokalnie, w ciągu 

25 min. 
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w przeciągu najbliższych 5 
lat aby ochronić środowisko 
naturalne. 

najbliższych 5 lat. 

3. Zakończenie lekcji 
 Dyskusja 

podsumowująca 

 Nauczyciel rozpoczyna 
podsumowanie dyskusji nt. 
Dlaczego każdy z nas jest 
odpowiedzialny za 
środowisko, i prosi uczniów 
o podsumowanie swojej 
pracy. 

 Uczniowie podsumowują 
świeżo zdobytą wiedzę i 
dokonują syntezy 
materiału. 

5 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 
 Wnioski z lekcji 

 Nauczyciel prosi całą klasę o 
podzielenie się pomysłami na 
temat tego co każdy z nas 
może zrobić (zaczynając od 
teraz) aby zminimalizować 
degradację środowiska. 

 Uczniowie dzielą się 
wiedzą i pomysłami 
dotyczącymi ochrony 
środowiska. 

5 min. 
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Konspekt lekcji Biologii: DNA motyla 
 

Nazwa lekcji: DNA motyla 
Przedmiot: Biologia 

Temat: DNA, dominacja niezupełna  

Typ lekcji: Lekcja oceniająca 

Poziom/klasa: wiek 16 lat 

Czas trwania: około 50 min. 

Cel ogólny: Konsolidacja wiedzy na temat dominacji niezupełnej DNA zapewnienie właściwego 

zrozumienia tego jak określić genotyp na podstawie informacji o różnym DNA. 

Cele szczegółowe: 

 Z perspektywy wiedzy: po tej lekcji, uczniowie pokażą właściwe zrozumienie dominacji 

niezupełnej, oraz łączenia krzyżowego DNA. 

 Z perspektywy umiejętności: zwiększenie uwagi, rozwój umiejętności analizy i 

dokonywania porównań. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia, dyskusja. 

Materiały dydaktyczne: Uczniowie powinni mieć wcześniejszą wiedzę na temat DNA, 

szczególnie dominacji niezupełnej i tego jak się przejawia. Ważne jest aby rozumieli różnicę 

pomiędzy dominacją niezupełną i zupełną, którą zwykle wyjaśnia się ucząc o DNA (w którym 

występuje cecha dominująca i recesywna). Inaczej, uczniowie nie będą w stanie poprawnie 

rozwiązać tego zadania. 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Ćwiczenie wymagające dedukcji: 

Szaroskrzydły motyl zostaje skrzyżowany z motylem o czarnych skrzydłach, a uzyskane potomstwo 

składa się z 116 czarnoskrzydłych motyli i 115 szaroskrzydłych motyli. Następnie szaroskrzydły 

motyl krzyżuje się z białoskrzydłym motylem, dając 93 białoskrzydłe motyle i 94 szaroskrzydłe 

motyle. Zastanów się nad obiema krzyżówkami, wskazując na genotypy krzyżujących się motyli i 

ich potomstwa. 

Korelacja/Interdyscyplinarność: DNA powiązane jest również z Chemią. 
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Struktura lekcji: 

Etapy Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część organizacyjna   Powitanie 
 Sprawdzenie obecności 

 Powitanie 
 

5 min. 

1. Rozpoczęcie lekcji 
 Wyjaśnienie zadania 

 Wyjaśnij zadanie, utwórz 
grupy, daj zadanie uczniom. 

 Dzielą się na grupy. 5 min. 

2. Część główna 
 Podział zadań w 

grupach 

 Dobrze by było gdyby 
nauczyciel wcale nie 
pomagał, i uczniowie 
rozwiązali by problem 
całkowicie samodzielnie, a 
nauczyciel ocenił by tylko 
ich znajomość tematu. 

 Rozwiązują zadanie 20 min 

3. Zakończenie lekcji 
 Prezentacje grup 
 Omówienie wyników 

 Oceń rezultaty uzyskane 
przez każdą z grup. 

 Prezentują wyniki swojej 
pracy w grupach. 

10 min 

4. Omówienie i 
ewaluacja 
 Kwiz o DNA 

 Przeprowadź krótki kwiz 
dotyczący tematu. Aby 
ćwiczenie było skuteczne, 
ponad 75% uczniów powinno 
je zaliczyć. 

 Rozwiązują kwiz. 10 min. 
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ROZWIĄZANIE ĆWICZENIA DNA: 

 
1. Schemat dziedziczenia: 

 
 
 
 
 
 

 

2. Fenotypy 
 

Czarnoskrzydłe: BB 

Szaroskrzydłe (NIEZUPEŁNE): BW 

Białoskrzydłe: WW 

 
 
 
 

3. Tabela fenotypów 
 

a. Czarnoskrzydłe + szaroskrzydłe 
 

B B Możliwość 

B BB BB 50% 

W BW BW 50% 

Motyl szaroskrzydły

 

Pamiętaj, że kolor szary jest połączeniem kolorów 
białego i czarnego. Oznacza to, że aby uzyskać ten 
kolor, należało połączyć DNA białego i czarnego 
motyla. 
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94 BW 93 WW 

 BW 

115 BW 116 BB 

Wynik końcowy: Szary fenotyp jest połączeniem białego i czarnego. Biorąc pod uwagę, że procentowo 
możliwość rezultatów po połączeniu różnych fenotypów wynosi około 50%, można uznać, że zarówno czarny jak 
i biały jest cechą dominującą w DNA motyla. W związku z tym, istnieje dominacja niezupełna (szary). 

b. Szaroskrzydłe + białoskrzydłe 
 

W W Możliwość 

B BW BW 50% 

W WW WW 50% 

 

4. Schemat fenotypów  
 

 
 

 
 

  

 BW+BB 
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Konspekt lekcji Biologii: Jak działa serce? 
 

Nazwa lekcji: Jak działa serce? 
Przedmiot: Biologia 

Temat: Funkcje serca, jak jest zbudowane, choroby 

Typ lekcji: Prezentacja nowego materiału 

Poziom/klasa Szkoła podstawowa lub średnia 

Czas trwania: około 45 min.  

Cel ogólny: 

Pokazać uczniom jak zbudowane jest serce, jakie są jego funkcje, na jakie choroby narażony jest 

ten ważny organ. 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy 

Po tej lekcji, uczniowie będą potrafili wyjaśnić jak zbudowane jest serce, wymienić jego 

główne funkcje oraz nazwać typowe choroby układu krążenia. 

 Z perspektywy umiejętności 

Rozwój myślenia analitycznego, umiejętności syntezy i analizy porównawczej. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: dyskusja, obserwacja, eksperyment. 

Materiały dydaktyczne: Modele serca (obrazki/filmiki/próbki mikroskopowe/prezentacje) 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Zależnie od dostępnych materiałów 

dydaktycznych. 
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Lesson Structure: 

Etap Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia 
Czas 

trwania 

Część organizacyjna   Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 

 Powitanie 5 min. 

1. Rozpoczęcie lekcji 
 Zwrócenie uwagi 

uczniów 

 Nauczyciel prosi uczniów o 
uwagę i zadaje im pytanie. 
Uczniowie są proszeni o 
podanie swoich spostrzeżeń 
podczas aktywności fizycznej, 
takiej jak gra w piłkę, bieganie 
czy podobne. Nauczyciel prosi 
uczniów o wypisanie swoich 
spostrzeżeń na kartkach. 

 Uczniowie biorą 
aktywny udział w 
dyskusji dzieląc się 
obserwacjami na temat 
wpływu aktywności 
fizycznej na ich 
organizmy. 

5 min. 

2. Część główna 
 Prezentacje 

funkcji serca. 
 
 
 
 
 Eksperyment: jak 

zbudowane jest 
serce? 

 
 
 
 
 
 
 
 Eksperyment: 

jakie jest typowe 
tętno? 

 
 
 
 
 
 
 
 Eksperyment: 

choroby układu 
krążenia 

 
 
 Dyskusja: jak 

utrzymać serce w 
dobrej kondycji? 

 Nauczyciel rozpoczyna 
dyskusję na temat funkcji 
serca. W tym celu można 
wykorzystać krótki 
filmik/prezentację/zdjęcia lub 
model. 

 
 Nauczyciel dzieli klasę na 

grupy i rozdaje im modele 
serca wraz z naklejkami z 
nazwami podstawowych 
części serca (lewe/prawe 
przedsionki, lewa/prawa 
komora, aorta, zastawka 
mitralna i tak dalej). 

 
 
 Nauczyciel wyjaśnia czym jest 

tętno i jak zmienia się z 
wiekiem. Prosi uczniów aby, 
w parach, zmierzyli sobie tętno 
i podali najwyższy i najniższy 
wynik w grupie. Nauczyciel 
wyjaśnia jakie czynniki 
wpływają na szybkość tętna. 

 
 Nauczyciel przeprowadza 

eksperyment, który pokazuje 
jak blokowany jest przepływ 
krwi jeśli żyły nie są 
odpowiednio drożne. 
 
 Nauczyciel zaczyna dyskusje 

na temat zdrowego stylu życia, 
pytając co ludzie powinni 
robić aby zachować dobre 

 Uczniowie aktywnie 
uczestniczą w 
prezentacji i dzielą się 
swoją wiedzą na temat 
serca. 

 
 
 Podczas słuchania 

prezentacji uczniowie są 
proszeni o przyklejanie 
odpowiednich naklejek 
na model serca. 

 
 
 
 
 
 Uczniowie mierzą swoje 

tętno, w uderzeniach na 
minutę i dzielą się 
swoimi zapisami z 
innymi. 

 
 
 
 
 Uczniowie obserwują 

eksperyment i dzielą się 
spostrzeżeniami na temat 
wpływu zmniejszonego 
przepływu krwi na 
zdrowie. 

 
 Uczniowie dzielą się 

wiedzą wynikającą z 
obserwacji najbliższego 

25 min. 
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zdrowie. otoczenia. 
3. Zakończenie lekcji 
 Dyskusja 

podsumowująca 

 Nauczyciel rozpoczyna 
dyskusje podsumowującą o 
tym jak ważnym organem jest 
serce. 

 Uczniowie 
podsumowują nowo 
zdobytą wiedzę i 
dokonują syntezy 
materiału. 

5 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 
 Podsumowanie 

lekcji 

 Nauczyciel prosi całą klasę o 
wypisanie 5 najważniejszych 
funkcji serca i 5 sposobów na 
utrzymanie go w dobrej 
kondycji. 

 Uczniowie dzielą się 
zdobytą wiedzą i 
wynikami dyskusji 
wypisując najważniejsze 
informacje na tablicy. 

5 min. 
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Konspekt lekcji Fizyki: Chodzenie po wodzie 
 

Nazwa lekcji: Chodzenie po wodzie 
Przedmiot: Fizyka  

Temat: Nauka o absorpcji materiałów. 

Typ lekcji: Ćwiczenia i zadania praktyczne. 

Poziom/klasa: Szkoła średnia  

Czas trwania: 1 godzina / 2 godziny, jeśli możliwe, bez długich przerw pomiędzy lekcjami  

Cel ogólny: Konsolidacja wiedzy na temat różnych materiałów i możliwości absorpcji wody. 

Zrozumienie podstaw w zakresie wchłanialności materiałów. 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy: po tej lekcji uczniowie zrozumieją dlaczego papier może 

chłonąć wodę a inne materiały nie. Uczniowie zdobędą wiedzę związaną z różnymi 

materiałami włóknistymi. 

 Z perspektywy umiejętności: rozwój precyzji, uwagi, wyobraźni, analizy materiałów i 

ich właściwości. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: Praca w grupach i parach 

Materiały dydaktyczne: 

Uczniowie wykorzystają plastikowe kubki, wodę i materiały do kolorowania. 

Instrukcja:  

1) Ustaw siedem kubków, jeden obok drugiego. Napełnij wszystkie wodą. Ponumeruj 

wszystkie kubki, do numeru 1 i 7 dodaj czerwonego barwnika, do numeru 2 - żółtego, do 

numeru 4 – niebieskiego. W pozostałych kubkach zostaw samą wodę. 

2) Złóż papierowy ręcznik tak aby zmieścił się w szyjce kubka. Włóż jeden końcówki 

papieru do kubków z czerwoną i niebieską wodą a resztę papieru zanurz w czystej 

wodzie. 

To samo powtórz po drugiej stronie: zanurz jedną końcówkę papieru w żółtej wodzie, a pozostałą 

część w wodzie czystej. 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Minimum 7 szklanek lub plastikowych 

kubków na każdą parę/grupę. 
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 3 ręczniki papierowe 

 Barwnik czerwony, niebieski i żółty 

 Przygotuj klasę na eksperyment (uczniowie będą pracować z wodą)  

 Kartki z pytaniami, które pomogą w dyskusji po zakończeniu eksperymentu 

 Najlepszy wynik eksperymentu jest po 2 godzinach, więc istotne jest aby zobaczyć 

rezultaty po zakończeniu pierwszych zajęć lub zaplanować je na 2 godziny lekcyjne. 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Dobrze jeśli grupy są mniejsze i każdy może 

brać bezpośredni udział w eksperymencie. Grupy nie mogą być za duże ponieważ zajęcia 

wystarczy dla 2 do 3 osób, więc reszta brała by tylko bierny udział. 
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Struktura lekcji: 

Etap Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część organizacyjna   Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 
 Sprawdzenie pracy domowej 

 Powitanie 
 
 Prezentacja pracy 

domowej 

10 min. 

1. Rozpoczęcie lekcji 
 Wyjaśnienie 

zadania i 
materiałów, które 
zostaną 
wykorzystane. 
 Podział na grupy 

(pary) 
 

 Wyjaśnienie uczniom 
eksperymentu, celów i 
poszczególnych kroków. 
Podział klasy na grupy, z 
uwzględnieniem metodyki 
nauczania kooperatywnego. 
Przygotowanie i podzielenie 
się materiałami wymaganymi 
do przeprowadzenia ćwiczenia 
(również karty z pytaniami) 

 Podział na grupy, 
przygotowanie 
materiałów i miejsca do 
pracy. 

10 min / 
15 min 

2. Część główna 
 Eksperyment 

 Wsparcie i wskazówki dla 
uczniów podczas 
przeprowadzania 
eksperymentu. Odpowiedz na 
wszelkie pytania związane z 
tematem ćwiczenia. 

 Prowadzenie 
eksperymentu 

15 min. 

3. Zakończenie lekcji  Sprawdzenie czy wszyscy 
liderzy grup przeprowadzili 
eksperyment, czy potrzebują 
pomocy lub więcej czasu. 
Zadaj uczniom pytania 
związane z materiałem. 

 Posprzątanie miejsca i 
zastanowienie się nad 
możliwymi rezultatami. 

10 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 
 Podsumowanie 

wyników 
 Dyskusja 
 Wymiana wiedzy 

 Przeanalizuj rezultaty 
eksperymentu, wyjaśnij je oraz 
co się stało podczas 
eksperymentu. Zapytaj o inne 
materiały absorbujące wodę. 

 Wymień spostrzeżenia 
dotyczące eksperymentu, 
przeanalizuj rezultaty i 
poszczególne kroki. 

15 min. 
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CHODZENIE PO WODZIE 
 

 NUMBER GRUPY:  
 CZŁONKOWIE GRUPY: 

1. 
2. 
3. 
 
O eksperymencie: (proszę dodać wszystkie komentarze związane z ćwiczeniem) 
 

1. Oto co zaobserwowaliśmy PRZED eksperymentem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Oto co zaobserwowaliśmy PODCZAS eksperymentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Oto co zaobserwowaliśmy PO eksperymencie. 
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Konspekt lekcji Fizyki: Ile kolorów ma światło? 
 

Nazwa lekcji: Ile kolorów ma światło? 
Przedmiot: Fizyka 

Temat: Światło, polaryzacja 

Typ lekcji: Wprowadzenie nowego materiału 

Poziom/klasa: Szkoła średnia 

Czas trwania: około 45 min.  

Cel główny: Wyjaśnić uczniom naturę światła 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy 

Po tej lekcji, uczniowie będą potrafili wyjaśnić czym jest polaryzacja, opisać efekty 

polaryzacji oraz wyjaśnić naturę światła jako strumienia cząsteczek i falę. 

 Z perspektywy umiejętności 

Rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia, lepsza praca w grupach. 

Metody/rodzaj ćwiczeń: 

Dyskusja, samodzielne poszukiwanie informacji, asymilacja wiedzy 

Materiały dydaktyczne: Instrukcja jak zbudować prosty spektroskop (Aneks I) 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): 

Płyty CD, materiały do budowy prostego spektroskopu (kartki czarnego papieru, nożyczki, rolki 

papieru, kawałki płyty CD /1x1cm/, czarna taśma izolacyjna), laser, naczynie wypełnione wodą. 
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Struktura lekcji: 

Etap Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część organizacyjna   Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 

 Powitanie 5 min. 

1. Rozpoczęcie lekcji 
 Zdobycie uwagi 

uczniów 

 Nauczyciel prosi uczniów o 
uwagę i daje im płyty CD 
pytając o kolory jakie na niej 
widzą. 

 Uczniowie biorą 
aktywny udział 
obserwując jak 
zachowuje się światło na 
płycie CD. 

5 min. 

2. Część główna 
 Podział uczniów na 

grupy. 
 Eksperyment: czy 

światło skręca? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eksperyment: 

światło 
spolaryzowane a nie 
spolaryzowane 

 Nauczyciel dzieli uczniów na 
grupy. 

 
 
 Nauczyciel daje każdej z grup 

wymagane materiały, tak aby 
mogli zbudować prosty 
spektroskop, zgodnie z 
instrukcjami (Aneks I). 
Nauczyciel prosi uczniów o 
spojrzenie przez spektroskop i 
kawałek płyty i podzielenie się 
spostrzeżeniami. Nauczyciel 
wyjaśnia pojęcie rozpraszania 
światła. 

 
 Nauczyciel bierze naczynie 

wypełnione wodą, tak aby 
wszyscy uczniowie mogli je 
zobaczyć i prześwietla je 
światłem lasera. Następnie, 
nauczyciel bierze standardową 
lampkę i świeci przez naczynie 
z wodą. Nauczyciel prosi 
uczniów o podzielenie się 
spostrzeżeniami i 
wynotowanie różnic pomiędzy 
różnymi typami światła. 
Nauczyciel wyjaśnia pojęcie 
światła spolaryzowanego i 
niespolaryzowanego. 

 Uczniowie wybierają 
lidera grupy. 

 
 
 Uczniowie pracują w 

grupach budując prosty 
spektroskop. Następnie, 
muszą podzielić się 
obserwacjami z innymi 
grupami. 

 
 
 
 
 
 
 Uczniowie obserwują 

różnice pomiędzy 
światłem 
spolaryzowanym i 
niespolaryzowanym 
przechodzącym przez 
naczynie z wodą. 
Proszeni są o wypisanie 
swoich obserwacji oraz 
różnic odnoszących się 
do przechodzenia przez 
wodę światła, 
emitowanego ze 
standardowej żarówki 
oraz za pomocą lasera. 

25 min. 

3. Zakończenie lekcji 
 Dyskusja 

podsumowująca 

 Nauczyciel rozpoczyna 
dyskusję o rozpraszaniu 
światła oraz różnic pomiędzy 
światłem spolaryzowanym i 
niespolaryzowanym. 

 Uczniowie 
podsumowują nowo 
zdobytą wiedzę i 
dokonują syntezy 
materiału. 

5 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 
 Wnioski z lekcji 

 Nauczyciel prosi całą klasę o 
podanie źródeł światła, z 
których korzystają i określenie 
czy jest to światło 

 Uczniowie dzielą się 
wiedzą na temat źródeł 
światła. 

5 min. 
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spolaryzowane czy też nie. 
 

 

Aneks I – Instrukcje jak zbudować prosty spektroskopu 
Z czarnej kartki papieru wyciąć dwa koła odpowiadające średnicy rolki papieru. W 
pierwszym okręgu wyciąć wąską szczelinę (około 2-2,5 cm x 1-2 mm), w drugim kwadrat o 
polu 1x1 cm (nieco mniejsze niż kawałek CD). Kawałek płyty CD powinien być przyklejony 
do czarnego koła taśmą izolacyjną w taki sposób, aby szczelina nie była przykryta taśmą. 
Czarne koła należy następnie przykleić do rolki papieru. Prezentację wykonania spektroskopu 
można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE  

  

https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE


Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji [dokumentu] nie stanowi poparcia dla treści, 
która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji. 

                                                                       
                                                               

 

Konspekt lekcji Chemii: Piasek i sól 
 

Nazwa lekcji: Piasek i sól 
Przedmiot: Chemia 

Temat: Jednorodność lub niejednorodność mieszanin chemicznych 

Typ lekcji: Przećwiczenie materiału 

Poziom/klasa: 14 lat  

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

Cel główny: konsolidacja wiedzy w zakresie mieszanin chemicznych – w zależności od 

zmieszanych składników jak można osiągnąć różne mieszanki (heterogeniczne lub 

homogeniczne). Wyjaśnij uczniom jak oddzielić komponenty i subkomponenty mieszaniny, w 

zależności od jej typu. 

Cele szczegółowe: 

 Z perspektywy wiedzy: po tej lekcji, uczniowie będą potrafili oddzielić miksturę piasku i 

soli oraz określić rodzaj mikstury. 

 Z perspektywy umiejętności: zwiększanie uwagi, rozwój umiejętności analitycznych, 

rozwój umiejętności porównywania. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: Ćwiczenia w laboratorium. 

Materiały dydaktyczne: Mikstury chemiczne, , stany skupienia poszczególnych substancji 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): bibuła filtracyjna, lejek, odbiornik szkła, 

woda destylowana, piasek, sól 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Ważne jest, aby pamiętać, że uczniowie 

muszą być ostrożni przy użyciu narzędzi, z których korzystają; chociaż nie ma tu 

niebezpiecznych elementów i nie ma potrzeby używania ognia, powinni uważać, ponieważ 

rozbite szkło może być niebezpieczne. 
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Struktura lekcji: 

Etap Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część organizacyjna 
Pierwsza lekcja  

 Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 
 Sprawdzenie pracy domowej 

 Powitanie 
 
 Prezentacja pracy 

domowej 

10 min. 

1. Rozpoczęcie 
lekcji 
 Pierwsza lekcja 
 Wyjaśnienia 

 Wyjaśnienie podstaw, 
niezbędnych do przeprowadzenia 
ćwiczenia (rozpuszczalność soli, 
nierozpuszczalność piasku w 
wodzie) 

 Wysłuchaj nauczyciela, 
zadawaj pytania 
związane z 
prezentowaną teorią. 

30 min. 

2. Zakończenie 
lekcji 

 Podsumowanie podstawowych 
treści i pojęć, wykorzystanych w 
ćwiczeniu. 

 Wysłuchaj nauczyciela, 
odpowiadaj na pytania 
związane z tematem. 

10 min. 

3. Rozpoczęcie 
lekcji 
 Druga lekcja 
 Wyjaśnienia 
 Podział na grupy 

 Nauczyciel podzieli klasę na 
grupy zgodnie z zasadami metody 
kooperatywnej. Należy to zrobić 
przed rozpoczęciem zajęć, tak 
aby zaoszczędzić czas. 

 Uczniowie dzielą się na 
grupy. 

10 min. 

4. Część główna 
 Zadania 

 

 Odpowiedz na wszelkie pytania 
związane z tematem lekcji. 

 Wykonaj zadanie: złóż 
papier na cztery części 
umieść go w lejku. 
 
 Wsyp szklankę piasku i 

soli do szklanego 
pojemnika z wodą 
destylowaną. Sól 
rozpuszcza się w wodzie, 
ale piasek nie. Następnie 
użyj bibuły filtracyjnej i 
lejka, aby przefiltrować 
mieszaninę wody, piasku 
i soli. Ponieważ piasek 
nie tworzy jednorodnej 
mieszaniny z wodą, 
pozostanie na papierze, a 
sól pozostanie zmieszana 
z wodą. 

20 min. 

5. Zakończenie 
lekcji 
 Wyjaśnienia w 

grupach. 

 Wysłuchaj wyjaśnień uczniów.  Każda grupa wyjaśni jak 
przeprowadzili 
ćwiczenie, oraz 
zademonstruje jego 
rezultaty. 

10 min. 

6. Omówienie i 
ewaluacja 

 Nauczyciel da każdemu z 
uczniów test do uzupełnienia, 
powiązany z mieszaninami 
substancji i stanem skupienia. 
Ćwiczenie powiedzie się jeśli test 
zda ponad 75% uczniów. 

 Uczniowie wypełnią test. 10 min. 
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Konspekt lekcji Chemii: Synteza monohydratu siarczanu 
tetraaminoprofenu (II) 

 

Nazwa lekcji: Synteza monohydratu siarczanu tetraaminoprofenu (II) 
Przedmiot: Chemia 

Temat: Co można zrobić z amoniakiem? 

Typ lekcji: Ćwiczenia laboratoryjne 

Poziom/klasa: Szkoła średnia 

Czas trwania: 60 minut + 60 minut (dwie lekcje) 

Cel główny: Amoniak jest powszechnie stosowaną substancją do syntezy wielu innych substancji, 

stosowanych jako nawozy, monomery polimerowe, produkty czyszczące, chłodzące (w stanie 

ciekłym), materiały wybuchowe czy barwniki. Proponowane doświadczenie polega na syntezie 

soli stosowanej w druku tkanin i jako fungicyd: monohydrat siarczanu tetraaminoprofenu (II). 

Cele szczegółowe: to ćwiczenie w laboratorium (LA) umożliwi uczniom: 

• Rozpoznanie laboratorium jako miejsca pracy, gdzie bezpieczeństwo odgrywa podstawową role, 

kiedy wykorzystujemy materiały oraz/lub narzędzia, które mogą być groźne dla zdrowia. 

• Dokonanie syntezy monohydratu siarczanu tetraaminoprofenu (II). 

• Zapis syntezy za pomocą równania chemicznego. 

• Obliczenia stechiometryczne. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia w laboratorium 

Materiały dydaktyczne: materiał, sprzęt i odczynniki na grupę uczniów 
• 1 moździerz z tłuczkiem 
• 1 równowaga pół analityczna 
• 1 250 ml zlewki 
• 1 Sprzęt do filtracji próżniowej 
• 1 tubka o pojemności 10 ml 
• 1 szklany pręt 
• 1 szkło zegarowe,  
Co do odczynników 
Woda destylowana; 96% alkohol etylowy; 25% amoniaku (w/w); pentahydrat siarczanu miedzi 
(II) 
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Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Wyliczenia chemiczne 

Przydatne wskazówki i zalecenia dla nauczyciela: Reakcja syntezy monowodzianu siarczanu 

tetraaminofenylu zostanie przeprowadzona przez powolną krystalizację tej soli z reakcji 

wytrącania pomiędzy roztworami wodnymi amoniaku i pięciowodnego siarczanu miedzi. 

Uzyskane kryształy są cienkie, dłuższe niż szersze, o równoległobocznych powierzchniach i 

purpurowo niebieskim kolorze. Praca nie może być wykonana na jednej lekcji, ponieważ trzeba 

czekać na krystalizację produktu (dokona się pomiędzy pierwszą lekcją a kolejną). 

Dodatkowe informacje i materiały (jeśli wymagane): Poniższy diagram przedstawia 

poszczególne etapy syntezy. 

 

 

  

    

Korelacja/Interdyscyplinarność: Matematyka 
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Struktura lekcji: 

Etap Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część organizacyjna   Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 
 Sprawdzenie pracy domowej 

 Powitanie 
 
 Prezentacja pracy 

domowej 

5 min. 

1. Wprowadzenie do 
lekcji 

 Nauczyciel rozpoczyna 
prezentując zadanie w 
Laboratorium. 

 Wysłuchaj celów lekcji. 5 min. 

2. Część główna  Nauczyciel po przedstawieniu 
procedury wyjaśni wszystkie 
istotne szczegóły i zasady 
postępowania w grupach. 

 Uczniowie powinni 
potwierdzić zrozumienie 
procedury. 

10 min 

3. Zakończenie lekcji  Nauczyciel po przedstawieniu 
procedury wyjaśni wszystkie 
istotne szczegóły i zasady 
postępowania w grupach. 

* 90 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 

 Po zakończeniu ćwiczenia, 
przygotuj syntezę, aby 
sprawdzić czy uczniowie 
dobrze zrozumieli lekcję. 

 Uczniowie powinni być 
w stanie osiągnąć 
oczekiwane rezultaty 

10 min. 

 
* A – Dla syntezy (do przeprowadzenia podczas pierwszej lekcji) 
• Należy użyć wagi zeskalowanej w centygramach lub miligramach, dla zlewki o pojemności 
250 ml, masy odpowiadającej 0,020 mola pentahydratu siarczanu miedzi II w postaci 
drobnego proszku (w razie potrzeby należy wcześniej użyć zaprawy); zanotuj masę związku. 
• W wentylowanym wyciągu laboratoryjnym użyj tej samej 10-ml zlewki, aby odmierzyć 
kolejno 5 ml wody destylowanej i 8 ml 25% masowego (13 mol / l) roztworu amoniaku, który 
należy dodać do zlewki zawierającej siarczan miedzi; zapisz zmierzone objętości (do 
dziesiątych części mililitra) 
• Mieszaninę należy mieszać delikatnie do całkowitego rozpuszczenia siarczanu miedzi. 
• Po otrzymaniu roztworu (jednorodna i nieprzezroczysta mieszanka) powoli dodaj około 80 
ml 96% alkoholu etylowego (V/V) i przyjrzyj się powstawaniu niebieskiego osadu 
tworzącego się na dnie. 
• Aby uzyskać większą wydajność opadów, przykryj szkło szkiełkiem zegarkowym i 
pozostaw mieszankę do następnej lekcji (dla całkowitego wytrącenia monohydratu siarczanu 
tetraaminokolu (II)). 
 
B - Oddzielania i ważenie otrzymanego osadu (druga lekcja) 
• Ponieważ substancja osadza się na dnie szklanki, ostrożnie oddziel ciecz od osadu, tak aby 
go nie stracić. 
• Przypomnij sobie co rozbiłeś już w 2 klasie szkoły średniej przy rozdzielaniu mieszanin 
metodą filtracji próżniowej. 
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1. Dostosuj lejek Buchnera do „Kitasato”; zważ papier filtracyjny (zapisać wartość) i umieść 
go w lejku (namocz w celu uzyskania lepszej przyczepności); 
2. Przygotuj próżnię w Kitasato i przelej mieszaninę pozostałą w naczyniu do lejka, 
zwiększając filtrację; 
3. Przemyj zebrany w lejku osad dwukrotnie, małymi porcjami zimnego etanolu 
i przepuszczaj powietrze przez ciało stałe przez około 10 minut. 
• Aby lepiej wysuszyć kryształy, umieść papier filtracyjny z kryształami w piecu na około 15 
minut. 
• Zważ bibułę filtracyjną z kryształami; kryształy zachowaj. 
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Konspekt lekcji Chemii: Stopień nasycenia 
 

Nazwa lekcji: Ile kolorów zawiera światło? 
Przedmiot: Chemia 

Temat: Nasycenie, roztwór nienasycony, roztwór nasycony, roztwór przesycony 

Typ lekcji: Wprowadzenie nowego materiału 

Poziom/klasa  

Czas trwania: 1 godzina 

Cel główny: Przekazanie uczniom pojęcia nasycenia. 

Cele szczegółowe 

 Z perspektywy wiedzy 

Po tej lekcji, uczniowie będą potrafili wyjaśnić czym są roztwory nasycone, nienasycone i 

przesycone. 

 Z perspektywy umiejętności 

Współpraca z innymi, planowanie pracy, eksperymentowanie. 

Metody/rodzaje ćwiczeń: 

Dyskusja, samodzielne badanie źródeł, asymilacja wiedzy, eksperyment. 

Materiały dydaktyczne:  

Algorytm do sporządzania nasyconego roztworu (załącznik I), wykres rozpuszczalności dla 

różnych substancji (załącznik II) 

Wymagania/materiały/ustawienia (jeśli wymagane): Szklany pręt mieszający, zlewka, łyżki 

(około 5 g), cylinder miarowy, woda, KNO3 (lub inna substancja, która rozpuszcza się w wodzie 
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Struktura lekcji: 

Etap Aktywność nauczyciela Aktywność ucznia Czas 
trwania 

Część organizacyjna   Powitanie klasy 
 Sprawdzenie obecności 

 Powitanie 5 min. 

1. Wprowadzenie do 
lekcji 
 Przyciągnięcie 

uwagi uczniów 

 Nauczyciel prosi uczniów o 
uwagę, wprowadza ich w 
temat pytając o to jakie 
substancje rozpuszczają się w 
wodzie (cukier, sól). 

 Uczniowie biorą 
aktywny udział w 
dyskusji. 

5 min. 

2. Część główna 
 Dzielenie uczniów 

na grupy. 
 
 
 Eksperyment: 

przygotowanie 
nasyconego 
roztworu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dyskusja: jakie 

czynniki wpływają 
na rozpuszczalność? 

 

 Nauczyciel dzieli uczniów na 
grupy i wyjaśnia pojęcia 
roztworów nasyconych, 
nienasyconych i przesyconych. 

 
 Nauczyciel rozdaje każdej 

grupie algorytm do 
przygotowania nasyconego 
roztworu (załącznik I) wraz z 
wszystkimi wymaganymi 
instrumentami. Każda grupa 
może otrzymać inną ilość 
wody do rozpuszczenia 
KNO3. Nauczyciel prosi 
liderów grup, aby powiedzieli, 
ile substancji użyli do 
przygotowania nasyconego 
roztworu. 

 
 Nauczyciel prosi wszystkie 

grupy o obliczenie proporcji 
między wodą a KNO3, których 
użyli do przygotowania 
nasyconego roztworu i pyta 
ich, czy mogą pomyśleć o 
jakiekolwiek czynnikach 
zewnętrznych, które mogłyby 
wpłynąć na te proporcje. 

 Uczniowie wybierają 
lidera grupy. 

 
 
 
 Uczniowie pracują w 

grupach przygotowując 
roztwór nasycony z 
wykorzystaniem 
podanego algorytmu 
(Aneks I). Uczniowie 
robią notatki wskazując 
na zawartość KNO3 
wykorzystaną do 
przygotowania 
nasyconego roztworu. 

 
 
 
 Uczniowie obliczają 

proporcje i biorą udział 
w dyskusji. Zapoznają 
się z tablicami 
rozpuszczalności 
różnych substancji 
przedstawionymi przez 
nauczyciela. 

25 min. 

3. Zakończenie lekcji 
 Dyskusja 

podsumowująca 

 Nauczyciel zapisuje na tablicy 
słowa "nasycenie", "roztwór 
nienasycony" i "roztwór 
przesycony" i prosi uczniów o 
sformułowanie tych trzech 
pojęć. 

 Uczniowie 
podsumowują zdobytą 
wiedzę i dokonują 
syntezy materiału w 
formie definicji. 

5 min. 

4. Omówienie i 
ewaluacja 
 Wnioski z lekcji 

 Nauczyciel prosi klasę o 
podsumowanie lekcji. 

 Uczniowie dzielą się 
wiedzą na temat różnych 
roztworów, które 
przygotowali podczas 
zajęć. 

5 min. 
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Aneks I – Algorytm do przygotowania nasyconego roztworu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

X g wody 
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Aneks II – Tabela rozpuszczalności 
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