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DZIAŁ IV. Figury geometryczne – część 1
Temat w podręczniku: 1. Proste, odcinki i punkty

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozumie pojęcia: punkt, odcinek, prosta
• rozpoznaje punkt, odcinek i prostą
• kreśli punkty, odcinki, proste
• wskazuje punkty leżące na prostej
• rozróżnia proste (odcinki) prostopadłe i proste (od-

cinki) równoległe
• kreśli za pomocą linijki i ekierki proste (odcinki) 

równoległe i proste (odcinki) prostopadłe

 Metody
• pogadanka
• burza mózgów
• ćwiczenia aktywizujące

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• gładkie kartki
• karty pracy (załączniki 1, 2 i 3)

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Proste, odcinki i punkty
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rysować odcinki i proste. Będziemy 
także sprawdzać, które punkty leżą na narysowanych 
odcinkach lub prostych, a które na nich nie leżą.

Faza realizacyjna
1. Burza mózgów na temat geometrii (3 min)
• Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania:

 – Czym zajmuje się geometria?
 – Jakie znamy figury geometryczne?

2. Na dobry początek (7 min)
• Nauczyciel wydaje polecenia zgodnie z instrukcją 

ćwiczeń Harmonijka i Zginanie kartki ze s. 8 z pod-
ręcznika. Zachęca uczniów do starannego składania 
kartek – od tego zależy, czy zdania, które zostaną 
sformułowane, będą prawdziwe.

• Uczniowie podają swoje propozycje określenia linii zgięć, 
które powstały podczas składania kartek w opisany spo-
sób. Nauczyciel wprowadza pojęcia: linie równoległe, 
linie prostopadłe, punkt (jako miejsce przecięcia linii).

3. Rysujemy odcinki (10 min)
• Nauczyciel prosi jednego z uczniów o zaznaczenie 

na tablicy trzech różnych punktów i podpisanie ich 
wielkimi literami.

 – Czy na tablicy można zaznaczyć inne punkty?
 – Ile takich punktów można zaznaczyć?

• Nauczyciel prosi kolejnego ucznia o zaznaczenie dwóch 
różnych punktów i oznaczenie ich literami A i B. Na-
stępnie prosi o narysowanie kilku dróg prowadzących 
z punktu A do punktu B i wyróżnienie kolorem naj-
krótszej z nich (jeśli uczeń nie narysował odcinka, 
należy mu podpowiedzieć również taką możliwość). 
Nauczyciel wprowadza pojęcia: odcinek, końce odcinka. 
Uczniowie rysują w zeszytach odcinek AB.

• Nauczyciel prosi kolejnego ucznia o zaznaczenie trzech 
punktów leżących na odcinku AB i trzech punktów 
nieleżących na odcinku AB. Zwraca uwagę na określe-
nia: punkt leży na odcinku, punkt nie leży na odcinku.

• Nauczyciel rozdaje karty pracy z zadaniem 1 (załącz-
nik 1). Uczniowie wklejają je do zeszytu i wykonują 
zadanie.

4. Rysujemy proste (15 min)
• Nauczyciel prosi jednego z uczniów o zaznaczenie na 

tablicy dwóch różnych punktów C i D, narysowanie 
odcinka CD i przedłużenie go poza oba końce. Poma-
ga poprawnie przyłożyć linijkę. Wprowadza pojęcie 
prosta oraz informuje, jak się ją oznacza: za pomocą 
leżących na niej punktów lub za pomocą małej lite-
ry np. a. Uczniowie rysują w zeszytach odcinek CD 
i właściwie przykładając linijkę, przedłużają go poza 
oba końce. Podpisują otrzymaną prostą małą literą.

• Nauczyciel zaznacza punkty K i L leżące na pro-
stej CD oraz punkty P i R nieleżące na niej. Zwraca 
uwagę na określenia: punkt leży na prostej, punkt nie 
leży na prostej oraz prosta przechodzi przez punkty. 

• Nauczyciel rozdaje karty pracy z zadaniami 2 i 3 
(załącznik 2). Uczniowie wklejają je do zeszytów i wy-
konują zadania. Nauczyciel sprawdza poprawność 
rysunków.

Faza podsumowująca (7 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Ile prostych można poprowadzić przez jeden punkt?
 – Ile prostych można poprowadzić przez dwa punkty? 
 – Ile punktów wspólnych mogą mieć dwie różne 
proste?

 – Czy przez trzy różne punkty zawsze można po-
prowadzić prostą?

• Ocena aktywności uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 1 i 10 s. 10–11 z podręcznika.

    2 x 45 min
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Zadanie 1
Zaznacz na czerwono odcinek AB, a na niebiesko odcinek CD. 
Odpowiedz na pytania.

Czy punkt F leży na odcinku AB? 

Czy punkt E leży na odcinku AB? 

Czy punkt F leży na odcinku CD? 

Który punkt leży jednocześnie na odcinkach AB i CD? 

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Kreślenie prostych prostopadłych 
i prostych równoległych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozpoznawać proste prostopadłe 
i proste równoległe. Będziemy również rysować takie 
proste.

Faza realizacyjna

1. Powtórzenie wiadomości o  odcinkach, prostych 
i punktach. (5 min)

• Nauczyciel rozdaje karty pracy z zadaniami 4 i 5 (za-
łącznik 3). Uczniowie rozwiązują zadania. Nauczyciel 
sprawdza poprawność rozwiązań.

2. Proste prostopadłe (8 min)
• Nauczyciel prosi o wskazanie w otoczeniu kilku linii 

prostopadłych.
• Na podstawie rysunku ze s. 9 w podręczniku ucznio-

wie mówią, w jaki sposób można sprawdzić, czy dwie 
proste są prostopadłe.

• Nauczyciel komentuje rysunki odcinków prostopa-
dłych ze s. 9 z podręcznika, ukazujące ich różne 
położenie – gdy odcinki przecinają się, gdy koniec 
jednego odcinka leży na drugim odcinku, gdy odcinki 
nie mają punktów wspólnych.

• Nauczyciel za pomocą linijki rysuje na tablicy kilka 
par odcinków przecinających się pod różnymi kątami 
i prosi uczniów, aby za pomocą ekierki sprawdzili, 
czy są one prostopadłe.

3. Proste równoległe (8 min)
• Nauczyciel prosi o wskazanie w otoczeniu kilku linii 

równoległych.
• Uczniowie zastanawiają się wspólnie, kiedy można 

powiedzieć, że proste są równoległe.
• Zad. 7 s. 87 ze zbioru zadań – chętni uczniowie uza-

sadniają swój wybór.

4. Rysowanie prostych prostopadłych i prostych rów-
noległych (15 min)

• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 8 z  multi- 
booka.

• Kilku uczniów, z pomocą nauczyciela, rysuje na ta-
blicy odcinki prostopadłe i równoległe za pomocą 
linijki i ekierki. Nauczyciel musi dopilnować, aby 
uczniowie rysowali odcinki nie tylko poziomo lub 
pionowo, lecz także w innych położeniach. 

• Uczniowie rysują w zeszytach odcinek, a następnie 
za pomocą linijki i ekierki rysują trzy odcinki do 
niego prostopadłe.

• Uczniowie rysują w zeszytach prostą, a następnie 
za pomocą linijki i ekierki rysują trzy proste do niej 
równoległe.

• Zad. 4–6 s. 11 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 
zadania samodzielnie, nauczyciel sprawdza rozwią-
zania.

Faza podsumowująca (4 min)
• Uczniowie analizują treść Wiedzy w pigułce ze s. 10 

z multibooka.
• Ocena aktywności uczniów na lekcji – nauczyciel 

nagradza najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–7 s. 75–76 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–7 i 10–12  
s. 5–8 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

A

BC

DE

F

Załącznik 1
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Zadanie 2
Narysuj kilka prostych przechodzących przez punkt A.
 
Ile takich prostych można narysować? 

Zadanie 3
Narysuj prostą przechodzącą przez punkty B i C.

Ile takich prostych można narysować? 

Zadanie 4
Zaznacz i nazwij trzy punkty leżące na prostej EF 
i trzy punkty, które na tej prostej nie leżą.

Zadanie 5
Czy punkt S leży na odcinku AB? 

Czy punkt S leży na prostej AB?  

A

B

C

F

E

A

B

S

Załącznik 2

Załącznik 3
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Temat w podręczniku: 2. Mierzenie

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• posługuje się przyrządami geometrycznymi
• szacuje odległości i długości
• porównuje długości odcinków
• posługuje się jednostkami długości
• dokonuje pomiaru długości w dowolnie przyjętej 

jednostce
• rysuje odcinki o określonej długości 
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe

 Metody
• pogadanka 
• burza mózgów
• drama

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• różne przyrządy służące do mierzenia długości (przy-

niesione przez uczniów i nauczyciela
• cyrkiel
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Uwagi
Na tej lekcji zwracamy uwagę na kształcenie umie-
jętności szacowania odległości, porównywania dłu-
gości odcinków i dokładności w mierzeniu. Ćwiczymy 
z uczniami staranne rysowanie i przedłużanie odcin-
ków, właściwe przykładanie przyrządów w celu wyko-
nania pomiaru.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Mierzenie długości
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy porównywać i mierzyć odcinki, 
posługując się różnymi jednostkami długości. 

Faza realizacyjna
1. Burza mózgów na temat mierzenia (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Co mierzymy? 
 – Kiedy mierzymy?
 – W jakich jednostkach możemy mierzyć długość?
 – Kiedy pomiar długości musi być dokładny, a kiedy 

wystarczy wynik przybliżony? (prezentacja przy-
niesionych przyrządów)

 – Dlaczego posługujemy się różnymi jednostkami 
długości?

2.  Najbliżej, najdalej (5 min)
• Nauczyciel wybiera spośród uczniów jednego chłopca 

i pięć dziewczynek. Chłopiec staje na środku klasy, 
a dziewczynki wokół niego w różnych odległościach.

• Nauczyciel zadaje pytania: 
 – Która z dziewcząt stoi najbliżej kolegi, a która 

najdalej? 
 – Która z dziewczynek jest trzecia w kolejności (li-

cząc od najbliżej stojącej)? 
 – Jak się o tym przekonać? 
 – Jak sobie poradzić, jeśli nie mamy czym zmierzyć 

odległości?

3. Ćwiczenia w porównywaniu, mierzeniu i rysowaniu 
odcinków (25 min)

• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 14 
z multibooka. Omawia metodę porównywania dłu-
gości odcinków za pomocą cyrkla.

• Nauczyciel rysuje na tablicy 7 odcinków różnej długo-
ści i oznacza je literami, które utworzą hasło pomiary 
(odcinki: 60 cm – p, 45 cm – o, 40 cm – m, 30 cm – i, 
25 cm – a, 20 cm – r, 10 cm – y, rysowane w takiej ko-
lejności, aby uczniowie nie odczytali hasła). Wybrany 
uczeń za pomocą cyrkla ustala kolejność odcinków od 
najdłuższego do najkrótszego. Zapisuje na tablicy ko-
lejne litery, wszyscy uczniowie odczytują hasło.

• Nauczyciel prosi uczniów o narysowanie w zeszycie 
kilku odcinków, zmierzenie ich długości i zapisanie 
w postaci: AB = .

• Nauczyciel rysuje na tablicy odcinek o  długości  
40 cm, uczniowie rysują w zeszytach odcinek 10 razy 
krótszy. Następnie prosi o przedłużenie odcinka na 
tablicy o 20 cm, a w zeszytach o 2 cm. Należy zwrócić 
uwagę, czy wszyscy uczniowie właściwie przykładają 
linijkę przy przedłużaniu odcinka.
 – Jaką długość ma nowy odcinek?

• Zad. 2 s. 14 z podręcznika.
• Ćwiczenia interaktywne s. 14 z multibooka.

Faza podsumowująca (5 min)
Wybrani uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – W jakich jednostkach mierzymy długość?
 – Jak można porównać odcinki?

    2 x 45 min
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• Uczniowie mówią, co na lekcji sprawiło im najwięk-
szą trudność.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–4 s. 77–78 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6 i 10  
s. 10–13 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Ćwiczenia związane z mierzeniem
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy zdobywać umiejętności związane 
z mierzeniem odcinków.

Faza realizacyjna
1. Ćwiczenia w rysowaniu i mierzeniu odcinków  
 (5 min)
• Jeden uczeń rysuje odcinek, drugi go mierzy i zapisu-

je jego długość, np. a = . Następni uczniowie 
dorysowują kolejne odcinki tak, aby miały wspólny 
koniec z poprzednim. Zadaniem ostatniego ucznia 
jest „zamknięcie” rysunku za pomocą odcinka tak, 
aby powstał konkretny kształt.

2. Szacowanie długości, rysowanie i przedłużanie od-
cinków (20 min)

• Zad. 3 i 5 s. 15 z podręcznika.
• Zad. 4 s. 15 z podręcznika.
• Zad. 20 s. 91 ze zbioru zadań – pod każdym naryso-

wanym odcinkiem uczniowie zapisują jego długość, 
np. AB = 4 cm 4 mm.

• Zad. 6 s. 15 z podręcznika.

3. Wymiary bez mierzenia – praca z całą klasą  
 (10 min)
• Zad. 22 s. 91 ze zbioru zadań.
• Zad. 7 s. 16 z podręcznika.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Wybrani uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Jakie przyrządy służą do mierzenia odcinków?
 – W jakich jednostkach mierzymy odcinki?

• Zadanie pracy domowej.
Narysuj dowolną figurę złożoną z odcinków (np. domek, 
zamek). Zmierz długość każdego odcinka i oblicz sumę 
długości wszystkich odcinków.

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• wyróżnia, wskazuje i wymienia wierzchołki, boki, 

kąty i przekątne prostokątów
• rysuje prostokąty (kwadraty)
• rozpoznaje prostokąty (kwadraty) wśród innych figur 

geometrycznych
• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• gra dydaktyczna
• burza mózgów 
• pogadanka

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Prostokąty i kwadraty
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki IV.1–2 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (6 min)
• Nauczyciel objaśnia zasady gier Kwadraty na krop-

kach i Prostokąty na kropkach na podstawie opisu 
ze s. 17 w podręczniku. Uczniowie wykonują opisane 
ćwiczenia. Grę wygrywa uczeń, który narysował 
najwięcej kwadratów lub prostokątów. 

2. Burza mózgów na temat prostokątów (4 min)
• Uczniowie podają skojarzenia ze słowami prostokąt 

i kwadrat. Odpowiadają na pytania:
 – Gdzie wokół nas możemy zobaczyć prostokąty 

i kwadraty?
 – Jakie znamy pojęcia związane z prostokątem?
 – Jaką własność mają przeciwległe boki prostokąta, 

a jaką – sąsiednie boki?

 45 minTemat w podręczniku: 3. Prostokąty i kwadraty

* Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje do 
decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach nie uwzględ-
niono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kartkówek. Kart-
kówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl.
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3. Pojęcia związane z prostokątem (15 min)
• Prezentacja animacji ze s. 17 z multibooka – podsumo-

wanie dotychczasowej wiedzy na temat prostokątów.
• Nauczyciel wprowadza pojęcie przekątna prostokąta 

– jest to nowy element, o którym uczniowie nie uczyli 
się w młodszych klasach.

• Uczniowie rysują na tablicy dwa prostokąty i dwa 
kwadraty oraz ich przekątne. Należy przyzwyczajać 
uczniów do właściwego podpisywania wierzchołków 
prostokąta – w odpowiedniej kolejności. Nauczyciel 
powinien dopilnować, aby uczniowie nie nabrali na-
wyku rysowania prostokątów o bokach wyłącznie 
poziomych i pionowych.

• Ćwiczenia interaktywne s. 19 z multibooka.

4. Rozpoznawanie prostokątów i ich elementów
(10 min)

• Zad. 1–3 s. 19 z podręcznika – uczniowie samodziel-
nie rozwiązują zadania. Nauczyciel prosi o przeczy-
tanie rozwiązań.

• Zad. 7 s. 20 z podręcznika – wybrani uczniowie gło-
śno podają odpowiedzi na kolejne pytania.

Po rozwiązaniu tego zadania uczniowie wyciągają 
wnioski:
 – Przekątne prostokąta są równej długości i dzielą 

się na połowy.
 – Przekątne kwadratu są równej długości, dzielą się 

na połowy i są prostopadłe.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie wymieniają pojęcia związane z prostoką-

tem oraz krótko je charakteryzują.
• Uczniowie starają się wymienić jak najwięcej przed-

miotów znajdujących się w klasie, mających kształt 
prostokąta.

• Gimnastyka dla matematyka ze s. 20 z multibooka.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–9 s. 80–82 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–9 s. 14–17 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: zad. 6 s. 19 z podręcznika (do oddania 
np. za tydzień z przeznaczeniem na klasową wystawę 
Nasze prostokąty). 

 45 minTemat w podręczniku: 4. Wielokąty

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• podaje nazwy wielokątów oraz liczbę ich boków i ką-

tów
• wymienia i wskazuje wierzchołki, boki, kąty oraz 

przekątne wielokątów
• rysuje wielokąty
• rozpoznaje wielokąty wśród innych figur geome-

trycznych
• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• krzyżówka (załącznik 1)
• prostokątne lusterka
• figury geometryczne wycięte z papieru (wielokąty 

i figury niebędące wielokątami)
• magnesy

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (10 min)
Temat lekcji: Wielokąty
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Rozwiązanie przez uczniów krzyżówki (załącznik 1). 

Zapisanie otrzymanego hasła jako tematu lekcji.
• Omówienie przebiegu lekcji:
Na tej lekcji będziemy uczyć się o wielokątach, poznamy 
ich rodzaje i pojęcia z nimi związane. Będziemy rysować 
różne wielokąty.

Faza realizacyjna 
1. Na dobry początek (5 min)
• Uczniowie „tworzą” wielokąty za pomocą lusterek. 

Próbują otrzymać wielokąty narysowane w opisie 
ćwiczenia Wielokąty w lusterkach ze s. 21 w podręcz-
niku. Zgłaszają utworzenie ciekawych wielokątów 
i pokazują je nauczycielowi. Nauczyciel prosi o na-
rysowanie otrzymanych figur na tablicy.

2. Jaki to wielokąt? (5 min)
• Nauczyciel przyczepia do tablicy różne figury geome-

tryczne wycięte z papieru (są wśród nich nie tylko 
wielokąty) i prosi uczniów o pogrupowanie ich i za-
proponowanie nazw dla poszczególnych grup figur. 
Nazwa ma ułatwić określenie przynależności danej 
figury do grupy. Powstają zbiory: trójkątów (trój-
boków), czworokątów (czworoboków), pięciokątów 
(pięcioboków), sześciokątów (sześcioboków), siedmio-
kątów (siedmioboków) i ośmiokątów (ośmioboków) 
oraz zbiór figur nie dających się przyporządkować 
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Rozwiąż krzyżówkę, a następnie odczytaj hasło, które jest tematem dzisiejszej lekcji.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Figura, która ma cztery kąty proste i cztery boki tej samej długości.
2. A B
3. Przyrząd geometryczny mający kształt trójkąta.
4. Odcinki występujące w znaku „=” są … .
5. Sąsiednie boki prostokąta są do siebie … .
6. Oznaczany jest wielką literą alfabetu.
7. Figura, której boki są parami równe i równoległe, a wszystkie kąty są proste.
8. Nie ma początku ani końca.
9. Przyrząd, który można wykorzystać do porównywania odcinków lub rysowania kół.

do żadnej grupy (koło, półkole, elipsa). Nauczyciel 
podaje nazwy tych grup wielokątów: trójkąty, czwo-
rokąty, pięciokąty itd. 

• Nauczyciel wprowadza pojęcie wielokąt.

3. Boki, kąty, wierzchołki, przekątne wielokątów  
 (20 min)
• Nauczyciel informuje, że poznane wcześniej pojęcia 

(bok, kąt, wierzchołek, przekątna) związane z trójką-
tami czy prostokątami dotyczą również wielokątów. 
Wybrany uczeń rysuje na tablicy sześciokąt i wskazuje 
jego wierzchołki, boki i kąty oraz podaje ich liczbę.

• Uczniowie rysują w zeszytach dowolny wielokąt i za-
pisują notatkę:
Wielokąt ma tyle samo boków co kątów.
Każdy bok wielokąta jest odcinkiem.

• Nauczyciel podaje sposób opisywania wielokąta przez 
wymienienie po kolei jego wierzchołków. Rysuje np. 
sześciokąt KLMNOP, zwracając uwagę, że litery 
czytamy po kolei.

• Zad. 7 s. 23 z podręcznika – uczniowie utrwalają 
pojęcie przekątnej, tym razem w odniesieniu do do-
wolnego wielokąta.

• Zad. 3–5 s. 83–84 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 s. 18 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Faza podsumowująca (5 min)
• Prezentacja animacji ze s. 21 z multibooka. Nauczy-

ciel może zatrzymywać animację w chwilach, gdy 
mowa jest o sześcio-, siedmio-, ośmio-, jedenasto- 
i dwunastokątach, aby uczniowie mogli policzyć boki 
lub kąty tych wielokątów, a także wtedy, gdy mają 
odnaleźć wielokąty na przedstawionych obrazach.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 24 z podręcznika.
Zad. 6–9 s. 84–85 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–6 s. 19 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Załącznik 1
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1 K W A D R A T

2 O D C I N E K

3 E K I E R K A

4 R Ó W N O L E G Ł E

5 P R O S T O P A D Ł E

6 P U N K T

7 P R O S T O K Ą T

8 P R O S T A

9 C Y R K I E L

Rozwiązanie dla nauczyciela

Temat w podręczniku: 5. Różne jednostki długości

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozróżnia jednostki długości
• posługuje się różnymi przyrządami do mierzenia 

długości
• mierzy długości odcinków
• zamienia jednostki długości w zakresie liczb natu-

ralnych
• dobiera jednostki w zależności od wymiarów obiektu

 Metody
• pogadanka
• ćwiczenia aktywizujące

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• przyrządy do mierzenia (linijka, centymetr krawiec-

ki, zwijana taśma miernicza, sznurek)

• miarki centymetrowe i decymetrowe
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Różne jednostki długości
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki IV.3–4 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji zajmiemy się szacowaniem długości. Bę-
dziemy posługiwać się różnymi jednostkami długości.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek – praca w grupach (15 min)
• Uczniowie szacują i mierzą długości zwierząt zgod-

nie z instrukcją ćwiczenia Milimetr i centymetr ze 
s. 25 z podręcznika. Wyniki swojej pracy zapisują 
w zeszytach w formie tabeli.

• 
Zwierzę Oszacowana 

długość
Zmierzona  
długość

• Ćwiczenie Metr wykonują wszyscy uczniowie. Dwaj 
wyznaczeni uczniowie mierzą długość klasy. Przy 
wykonywaniu tych ćwiczeń uczniowie powinni za-
uważyć, że do mierzenia długości przedmiotów czy 
odległości używamy różnych jednostek długości.

    2 x 45 min

Załącznik 1
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2. Zależności między jednostkami długości (5 min)
• Korzystając z samodzielnie przygotowanych miarek, 

uczniowie obserwują zależności między różnymi jed-
nostkami długości.

• Zapis notatki na tablicy i w zeszytach:
1 cm = 10 mm
1 dm = 10 cm = 100 mm
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
1 km = 1000 m

3. Zamieniamy jednostki długości (10 min)
• Zad. 1 i 12–14 s. 98–99 ze zbioru zadań – nauczyciel 

podaje polecenie (Wyraź w centymetrach, Wyraź 
w metrach…) i kilka przykładów z każdego zadania, 
a zgłaszający się uczniowie, korzystając z notatki 
zapisanej na tablicy, podają odpowiedzi w formie: 3 
m = 300 cm, bo 1 m = 100 cm.

• Zad. 1 s. 27 z podręcznika – zadanie z kluczem  
– przykłady z poziomów D i Mistrz wykonują na 
tablicy zarówno uczniowie, którzy przez te pozio-
my już przeszli, jak i ci, którzy radzili sobie słabiej 
z przykładami z wcześniejszych poziomów.

4. Szacujemy i mierzymy (5 min)
• Zad. 2 i 3 s. 27 z podręcznika – nauczyciel dba o to, 

aby uczniowie wykonali zarówno szacowanie, jak 
i mierzenie. W celu sprawdzenia rozwiązań wybrani 
uczniowie odczytują wyniki szacowania i mierzenia.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Czego dowiedzieliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – Jakich przyrządów używaliśmy?

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 86–87 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6 s. 20–21 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Poszukaj w dostępnych źródłach infor-
macji, jakimi jednostkami długości posługiwano się 
w dawnych czasach, oraz dowiedz się, czy istnieją inne, 
niestosowane w Polsce jednostki długości.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Jednostki długości w zadaniach
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy mierzyć wymiary przedmiotów 
w różnych jednostkach. Będziemy także obliczać odle-
głości i podawać je w różnych jednostkach.

Faza realizacyjna
1. Jak mierzono dawniej, a jak mierzymy dziś?

(5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – W jakich jednostkach wyrazimy długość ołówka?
 – W jakich jednostkach wyrazimy grubość zeszytu?
 – W jakich jednostkach wyrazimy długość klasy?
 – W jakich jednostkach wyrazimy odległość między 

miastami?
 – Czy istnieją inne, niestosowane w Polsce jednostki 

długości? (jard, stopa, cal, mila lądowa)
 – Jakimi jednostkami długości posługiwano się 

w dawnych czasach w Polsce? (sążeń, łokieć, piędź, 
palec, dłoń)

2. Piędź, łokieć, sążeń (5 min)
• Uczniowie w parach wykonują ćwiczenia:

 – Zmierz w łokciach wzrost kolegi lub koleżanki.
 – Zmierz w piędziach długość i szerokość ławki, przy 

której siedzisz.
 – Zmierz w sążniach długość lub szerokość klasy, dłu-

gość parapetu, tablicy lub regału. Porównaj swoje 
wyniki z wynikami kolegi lub koleżanki.

3. Rozwiązujemy zadania (15 min)
• Zad. 9 i 10 s. 99 ze zbioru zadań – uczniowie wspólnie 

rozwiązują zadania, dokonują szczegółowej analizy 
danych i szukanych.

• Zad. 10 s. 29 z multibooka – uczniowie rozwiązują 
zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.

4.  Dobieranie jednostki w zależności od wymiarów 
obiektu (10 min)

• Zad. 4 i 9 s. 28 z podręcznika – uczniowie wykonu-
ją zadania samodzielnie. Dla uczniów pracujących 
szybciej dodatkowo zad. 11 s. 29 z podręcznika. 
Po zakończeniu pracy przez wszystkich nauczyciel 
prosi wybranych uczniów o odczytanie rozwiązań.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – W jakich jednostkach podamy długość pociągu, 
a w jakich długość linijki?

 – W jakiej jednostce podajemy odległości między mia-
stami?

 – Ile cm ma 1 m? Ile to mm?
• Ćwiczenia interaktywne s. 27 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 29 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 12 s. 29 z podręcznika.
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Temat w podręczniku: 6. Obwód wielokąta

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• definiuje pojęcie obwód wielokąta (zapisuje wzór na 

jego obliczenie)
• dodaje i odejmuje liczby naturalne
• mnoży i dzieli liczby naturalne
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe
• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-

nie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny 
dla niego zapis informacji i danych z treści zadania

• odczytuje dane z rysunku
• stosuje obliczenia związane z obwodem w sytuacjach 

praktycznych

 Metody
• pokaz i pogadanka
• ćwiczenia aktywizujące
• praca z podręcznikiem
• burza mózgów

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• pięć różnokolorowych sznurków różnej długości po-

łączonych w całość
• magnesy

 Uwagi
• Przed lekcją nauczyciel rozpina na tablicy wielokąt 

wykonany z pięciu kawałków sznurka w różnych 
kolorach. Supły to wierzchołki wielokąta podtrzy-
mywane magnesami, kolorowe sznurki to jego boki.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Obwód wielokąta
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy obliczać obwody różnych wielo-
kątów.

Faza realizacyjna
1. Pokaz i pogadanka (5 min)
• Nauczyciel odrysowuje kredą lub pisakiem przypięty do 

tablicy wielokąt ze sznurka. Następnie rozcina sznurek 
w jednym z wierzchołków. Rozciąga go i przyczepia do 
tablicy pod odrysowanym wielokątem, mocując końce 
magnesami. Wyjaśnia, że długość otrzymanego sznur-
ka jest obwodem tego wielokąta.

• Chętny uczeń wyjaśnia, jak obliczyć obwód wielo-
kąta. (dodać długości wszystkich boków wielokąta)

• Uczniowie wspólnie z nauczycielem formułują wnio-
sek i zapisują notatkę na tablicy i w zeszytach:
Obwód wielokąta to suma długości wszystkich jego 
boków.

2. Na dobry początek (5 min)
• Uczniowie wykonują rysunki i obliczenia zgodnie 

z  instrukcją ćwiczenia Ta sama długość ze s. 30 
z podręcznika.

3. Czytanie ze zrozumieniem (10 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 35 

z multibooka, wybrani uczniowie czytają i komen-
tują fragment dotyczący zapisu obliczeń związanych 
z obwodem pięciokąta.

• Nauczyciel wyjaśnia, czemu służy rysunek pomoc-
niczy i  jak go wykonać, wykorzystując informacje 
podane w zadaniu. Uczniowie wspólnie z nauczy-
cielem analizują przykład C ze s. 33 z podręcznika.

• Nauczyciel rysuje na tablicy trójkąt i zapisuje długości 
jego boków w różnych jednostkach (przykład z poziomu 
D ze s. 33 z podręcznika). Podkreśla konieczność wyra-
żenia długości wszystkich boków w tej samej jednostce.

4. Ćwiczenia w obliczaniu obwodów wielokątów  
 (10 min)
• Zad. 1 s. 34 z podręcznika – zadanie z kluczem – przy-

kłady z poziomów A–D uczniowie wykonują zgodnie 
z poleceniem, czyli przechodzą do następnego po-
ziomu po poprawnym wykonaniu jednego przykła-
du. Przykłady z poziomu Mistrz można rozwiązać 
wspólnie z całą klasą.

5. Obliczanie obwodu wielokąta w sytuacjach z życia 
codziennego (5 min)

• Uczniowie podają przykłady sytuacji, kiedy trzeba 
obliczyć obwód wielokąta. (przy ogradzaniu działek, 
oklejaniu brzegu półki, wykańczaniu nowych miesz-
kań, przy remontach)

• Zad. 9 s. 36 z multibooka – uczniowie rozwiązują 
zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.

• Zad. 12 s. 102 ze zbioru zadań.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie mówią, w jaki sposób obliczyć obwody 

wybranych przedmiotów znajdujących się w klasie. 
(aby obliczyć obwód tablicy, trzeba najpierw zmierzyć 
jej długość i wysokość)

    2 x 45 min
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• Zadanie pracy domowej.
Zad. 1–3 i 5 s. 101 ze zbioru zadań.
Dla chętnych:  zad. 13 s. 37 z podręcznika,  

zad. 14 s. 103 ze zbioru zadań.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Obliczenia związane z obwodem 
wielokąta
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – odczytanie wyników.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy zajmować się obwodami wieloką-
tów, z którymi najczęściej się spotykamy – prostokątów.

Faza realizacyjna
1.  Trzy sposoby obliczania obwodu prostokąta  
 (10 min)
• Nauczyciel rysuje na tablicy prostokąt i  zapisuje 

długości jego boków: 3 cm i 5 cm (zwraca uwagę, że 
jest to rysunek schematyczny). Przeprowadza burzę 
mózgów na temat sposobów obliczania obwodu tego 
prostokąta. Jeśli uczniowie nie podadzą wszystkich 
trzech sposobów opisanych w przykładzie na s. 32 
w podręczniku, nauczyciel podpowiada im je, przy-
pominając własności boków prostokąta (są parami 
równe).
Sposób 1: 3 + 5 + 3 + 5 = 16 [cm]
Sposób 2: 2 ∙ 3 + 2 ∙ 5 = 16 [cm]
Sposób 3: 2 ∙ (3 + 5) = 16 [cm]

• Zad. 2 s. 35 z podręcznika – uczniowie samodzielnie 
rozwiązują zadanie, obliczając obwód trzema sposo-

bami. Kilku uczniów opisuje sposób, który najchęt-
niej stosuje, i uzasadnia swój wybór.

2. Różne prostokąty, takie same obwody? (5 min)
• Zad. 3 s. 35 z podręcznika – jeśli uczniowie nie na-

rysują kwadratu, nauczyciel powinien zapytać, czy 
takie rozwiązanie też jest poprawne.

3. Dany obwód lub bok (15 min)
• Zad. 6, 7 i 8 b) s. 36 z podręcznika – uczniowie pracują 

samodzielnie, chętni uczniowie zapisują rozwiązania 
na tablicy.

4. Gdy obwód jest dany i znamy zależności między bo-
kami (5 min)
• Zad. 17 s. 103 ze zbioru zadań – uczniowie wspólnie 

analizują treść zadania, wypisują informacje i dane. 
Określają kolejne kroki prowadzące do rozwiązania. 
Wybrany uczeń rozwiązuje zadanie na tablicy.

Faza podsumowująca (5 min)
• Nauczyciel rysuje na tablicy prostokąt i zapisuje dłu-

gości jego boków (10 cm i 30 cm). Uczniowie obliczają 
w pamięci obwód prostokąta. Nauczyciel prosi o uło-
żenie trzech zadań, w których podany jest obwód 
prostokąta, a pytania dotyczą jego boków.

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6–8 s. 90–91 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6–8 s. 24–25 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Zad. I–III Czy już umiem? s. 37 z podręcznika.
Dla chętnych:  zad. 12 s. 37 z podręcznika,  

zad. 19 s. 103 ze zbioru zadań.

Temat w podręczniku: 7. Figury symetryczne

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• wskazuje przedmioty z życia codziennego mające 

oś symetrii
• wskazuje figury matematyczne, które mają jedną 

lub więcej osi symetrii
• zaznacza oś symetrii w figurach
• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiąza-

nie zadania, w tym rysunek pomocniczy
• dostrzega regularność i piękno związane z syme-

trią
• dostrzega związki między matematyką a pięknem 

w sztukach (architektura, plastyka)
• doskonali sprawność manualną

 Metody
• pogadanka

• drama
• burza mózgów
• ćwiczenia aktywizujące

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• atrament 
• kartki papieru
• prostokątne lusterka
• kolorowa kreda lub kolorowe pisaki
• papier kolorowy
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Uwagi
Na tej lekcji zwracamy uwagę na symetrię wokół nas. 
Uczymy uczniów szukać przedmiotów mających oś 
symetrii. Rozmawiamy na temat piękna i harmonii.

    2 x 45 min
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 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Symetria. Figury symetryczne 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki IV.5–6 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy mówić o symetrii w matematyce 
i w przyrodzie.

Faza realizacyjna
1. Burza mózgów na temat kleksów (10 min)
• Nauczyciel rozdaje uczniom kartki papieru, prosi 

o zgięcie ich na pół, następnie na każdą kartkę pusz-
cza kroplę atramentu i prosi o ponowne złożenie 
kartki wzdłuż linii zgięcia. Uczniowie przyglądają 
się powstałym figurom i odpowiadają na pytania:
 – Co widać na obu częściach kartki?
 – Na których kartkach powstały dwie figury?
 – Co można powiedzieć o tych figurach?
 – Na których kartkach kleks utworzył jedną figurę?
 – Co można powiedzieć o tej figurze?

2. Na dobry początek (10 min)
• Uczniowie korzystają z prostokątnych lusterek. Przy-

kładają je na linii zgięcia do kartki z kleksem lub 
kleksami i obserwują powstałe figury.

• Ćwiczenie Poszukiwania ze s. 38 z  podręcznika  
– uczniowie przesuwają i obracają lusterko na rysun-
ku, otrzymując różne figury.

• Nauczyciel wprowadza w odniesieniu do tych figur 
pojęcia: figury symetryczne, lustrzane odbicie, oś sy-
metrii figury.

3. W poszukiwaniu figur symetrycznych (10 min)
• Ile osi symetrii może mieć figura?

Nauczyciel rysuje na tablicy kwadrat, trójkąt róż-
noboczny, okrąg, trójkąt równoboczny. Uczniowie 
rysują ich osie symetrii.

• Uczniowie rysują na tablicy figury, które mają jedną, 
dwie, trzy, cztery osie symetrii. Osie symetrii rysują 
kolorową kredą lub kolorowymi pisakami.

• Nauczyciel prosi o podanie przykładów figur, które 
nie mają osi symetrii.

4. Symetria wokół nas (4 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Gdzie w przyrodzie spotykamy się z symetrią?

 – Czy nasze ręce są symetryczne?
 – Czy nasza twarz jest symetryczna? Jak się o tym 

przekonać?

Faza podsumowująca (6 min)
• Prezentacja animacji ze s. 38 z multibooka.
• Nauczyciel składa kolorową kartkę na cztery części 

i wycina serwetkę. Ile osi symetrii ma ta figura?
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–4 s. 92–93 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 3–6  
s. 30–31 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Wytnij z kolorowego papieru koło lub kwadrat, zegnij 
kartkę kilkakrotnie i wytnij serwetkę.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Symetria w praktyce
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy poszukiwać symetrii w figurach 
geometrycznych.

Faza realizacyjna
1. Zabawa w symetrię (5 min)
• Uczniowie dobierają się w pary. Stają naprzeciw sie-

bie. Jeden z uczniów pokazuje jakąś figurę, a drugi 
stara się go naśladować w taki sposób, aby tworzyć 
jego lustrzane odbicie. Po dwóch minutach zamie-
niają się rolami.

2. Konkurs na najładniejszą wycinankę (5 min)
• Uczniowie prezentują serwetki przygotowane w do- 

mu i wybierają trzy najładniejsze.

3. Zadania dotyczące figur symetrycznych (25 min)
• Zad. 8–12 s. 105 ze zbioru zadań.
• Zad. 7 s. 41 z podręcznika – każdy uczeń wybiera 

jedną figurę i liczy jej osie symetrii. Nauczyciel prosi 
o wskazywanie kolejnych figur, zaczynając od tej 
o najmniejszej liczbie osi symetrii.

• Ćwiczenia interaktywne ze s. 40 z mulitbooka.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Przypomnienie, gdzie w przyrodzie możemy spotkać 

się z symetrią.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 42 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 8 s. 41 z podręcznika.
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 45 minTemat w podręczniku: 8. Koła i okręgi

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozumie pojęcia: okrąg, koło, środek okręgu (koła), 

promień, cięciwa, średnica okręgu (koła)
• rozpoznaje i nazywa koła, okręgi, cięciwy, średnice 

i promienie
• kreśli koła i okręgi o podanych promieniach lub 

średnicach
• potrafi posługiwać się cyrklem, zachowując zasady 

bezpieczeństwa 
• czyta ze zrozumieniem polecenia

 Metody
• pogadanka

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• monety, okrągłe żetony, zakrętki od słoików lub bu-

telek
• cyrkiel

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Koła i okręgi
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się odróżniać koło od okręgu, bę-
dziemy także rysować promienie i średnice kół i okręgów.

Faza realizacyjna
1. Koło i okrąg (10 min)

• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 44 z multibooka 
– uczniowie zapoznają się z pojęciami: okrąg, koło, 
środek okręgu (koła), promień, średnica, cięciwa.

• Nauczyciel prowadzi pogadankę na temat tych pojęć 
– uczniowie własnymi słowami je opisują. Nauczyciel 
wychwytuje najcelniejsze określenia i zwraca na nie 
uwagę wszystkich uczniów.

• Oglądając slajd z Wiedzy w pigułce, uczniowie wy-
konują zadania praktyczne: obrysowują monety lub 
zakrętki, zamalowują wnętrze jednej z nich, rysują 
promienie, średnice, cięciwy, wskazują punkty na-
leżące do koła lub okręgu.

2. Na dobry początek (5 min)
• Ćwiczenie Jak najwięcej ze s. 43 z podręcznika umoż-

liwia doskonalenie umiejętności posługiwania się 
cyrklem. Nauczyciel zachęca uczniów do rysowania 
okręgów o różnych promieniach. Sprawdza dokład-
ność rysunków.

• Nauczyciel poleca uczniom narysowanie pięciu okrę-
gów, których środkiem jest jeden punkt, a promienie 
to 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm i 6 cm.

3. Koła i okręgi w otaczającym nas świecie (3 min)
• Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie przykładów 

kół i okręgów w naszym otoczeniu.

4. Rysowanie okręgów (15 min)
• Zad. 1, 5 i 6 s. 44–45 z podręcznika – nauczyciel 

kontroluje pracę uczniów.
• Ćwiczenia interaktywne ze s. 44 z multibooka.

Faza podsumowująca (7 min)
• Nauczyciel prosi uczniów, aby na kartce w kratkę 

wyrazili swoje odczucia z dzisiejszej lekcji, przery-
sowując jedną z dwóch buziek (zadowoloną lub nie-
zadowoloną) ze s. 47 z podręcznika.

• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 
najaktywniejszych uczniów oceną.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–6 s. 94–95 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6 s. 32–33 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 95 w zeszycie ćwiczeń.

Temat w podręczniku: 9. Skala

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozumie pojęcie skala
• zna zastosowania skali
• oblicza rzeczywiste długości odcinków narysowa-

nych w różnych skalach
• rysuje figurę w podanej skali

    2 x 45 min
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• podaje wymiary rzeczywiste przedmiotu, znając jego 
wymiary w danej skali

• określa skalę, w jakiej narysowano przedmiot lub 
figurę, znając jego wymiary rzeczywiste i w skali

• sprawdza sensowność otrzymanych wyników, po-
równując je z własnym doświadczeniem

• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka
• praca w grupach eksperckich

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• karty pracy (załącznik 1)

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Co to jest skala?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki IV.7–8 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, co to jest skala i do czego ją 
stosujemy.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek (5 min)
• Nauczyciel objaśnia uczniom ćwiczenie Rysownik na 

podstawie instrukcji ze s. 48 w podręczniku i opisuje 
pomoce, jakie będą potrzebne. Uczniowie porównują 
swoje rysunki w parach.

2. Praca w grupach eksperckich (25 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 3-osobowe. Każ-

dy uczeń z grupy otrzymuje kartę pracy z innym 
kolorem obramowania (załącznik 1).

• Uczniowie przez ok. 5 minut analizują tekst z wła-
snej karty pracy, robią notatki, rozwiązują zadanie.

• Uczniowie łączą się w grupy eksperckie – zgodnie 
z kolorami obramowania kart. Na forum grupy przez 
ok. 5 minut omawiają temat, dzielą się spostrzeże-
niami, sprawdzają rozwiązanie zadania.

• Uczniowie wracają do swoich grup 3-osobowych 
i przez ok. 10 minut dzielą się kolejno wiedzą ze 
swojej karty pracy.

• Chętni uczniowie prezentują wiedzę ze swojej karty 
pracy na forum klasy.

• Wszyscy uczniowie rozwiązują na kartkach zadanie: 
Narysuj w skali 1 : 1 prostokąt o wymiarach   
2 cm x 4 cm. Następnie narysuj go w skali 2 : 1 
i w skali 1 : 2.

3. Skala – już to znamy (5 min)
• Nauczyciel wspólnie z uczniami formułuje wnioski 

dotyczące skali.
• Zapis notatki w zeszycie:

Skalę stosuje się wtedy, gdy rysunek przedmiotu 
lub figury w naturalnej wielkości byłby zbyt duży 
lub zbyt mały.
Skala określa, ile razy wszystkie wymiary na ry-
sunku są powiększone lub pomniejszone w stosunku 
do wymiarów rzeczywistych.

• Skala 5 : 1 oznacza powiększenie 5 razy.
• Skala 1 : 1 oznacza rysunek w rzeczywistej wielkości. 
• Skala 1 : 4 oznacza pomniejszenie 4 razy.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie wymieniają sytuacje, w których stosuje 

się skalę. (sporządzanie map, planów pomieszczeń, 
fotografowanie, oglądanie przez lupę lub lornetkę)

• Uczniowie rozwiązują w pamięci zadanie:
 – Odcinek w rzeczywistości ma długość 6 cm. Jaka 

będzie jego długość w skali 1 : 3, a jaka w skali 4 : 1?
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 96–97 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6 s. 35–38 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 97 w zeszycie ćwi-
czeń.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań z zastosowa-
niem skali
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji zajmiemy się rysowaniem figur i oblicza-
niem ich wymiarów w różnych skalach.

Faza realizacyjna
1. Zmniejszanie, powiększanie (10 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 48 

z multibooka. Komentuje wraz z uczniami kolejne 
rysunki i opisy skal. Odczytuje początek każdego 
tekstu i wskazuje ucznia, który ma go dokończyć.

• Ćwiczenia interaktywne s. 48 z multibooka – wszy-
scy uczniowie biorą udział w rozwiązywaniu zadań. 
Nauczyciel wskazuje uczniów, którzy podają rozwią-
zania kolejnych podpunktów.

2. Stosowanie skali w zadaniach (25 min)
• Zad. 4 s. 49 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 3, 6 i 8 s. 49 z podręcznika – uczniowie czytają 

zadania, wspólnie je analizują, chętny uczeń zapisuje 
na tablicy kolejne informacje i rozwiązanie.
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• Zad. 3–21 s. 110–112 ze zbioru zadań – uczniowie 
wybierają trzy zadania, które chcą rozwiązać. Za po-
prawne rozwiązanie mogą zdobyć: zad. 3–6 s. 110 – po 
1 punkcie, zad. 7–14 s. 111 – po 2 punkty, zad. 15–21 
s. 112 – po 3 punkty.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

oceną uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów za 
rozwiązania zadań.

• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 53 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 12 i 13 s. 52 z podręcznika.

O tym, ile razy wymiary na rysunku są powiększone 
czy pomniejszone, informuje nas skala.

Oto rysunek zapałki naturalnej wielkości.  

Poniżej rysunek zapałki w skali 2 : 1 
(czytaj: dwa do jednego).

Długość zapałki została zwiększona 2 razy.

PRZYKŁAD
Oto prostokąt o wymiarach 1 cm 5 mm × 3 cm.

Narysujemy ten prostokąt w skali 2 : 1.
Długości boków mają być powiększone 2 razy.  
1 cm 5 mm ∙ 2 = 3 cm 
3 cm ∙ 2 = 6 cm

To nasz prostokąt narysowany w skali 2 : 1.

Zadanie 
Narysuj w skali 3 : 1 prostokąt o wymiarach 
2 cm x 4 cm.

O tym, ile razy wymiary na rysunku są powiększone 
czy pomniejszone, informuje nas skala.

Oto zdjęcie prawa jazdy naturalnej wielkości.

Obok zdjęcie prawa jazdy
w skali 1 : 3
(czytaj: jeden do trzech).
Długość prawa jazdy 
i jego szerokość zostały zmniejszone 3 razy.

PRZYKŁAD
Oto prostokąt o wymiarach 1 cm 5 mm × 3 cm.

Narysujemy ten prostokąt w skali 1 : 3. 
Długości boków mają być zmniejszone 3 razy.
1 cm 5 mm : 3 = 5 mm
3 cm : 3 = 1 cm

To nasz prostokąt narysowany w skali 1 : 3.

Zadanie 
Narysuj w skali 1 : 2 prostokąt o wymiarach 
6 cm x 4 cm.

3 cm

1 cm 5 mm

3 cm

1 cm 5 mm

1 cm
5 mm

6 cm

3 cm

Załącznik 1
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Temat w podręczniku: 10. Mapa i plan

 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozumie pojęcia: odległość rzeczywista i odległość 

na planie (mapie)
• wie, co to jest skala
• zna rodzaje skali
• zamienia jednostki długości
• potrafi obliczyć rzeczywistą odległość, znając odle-

głość na planie i skalę
• czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający in-

formacje liczbowe
• dostrzega zależności między podanymi informacjami

 Metody
• praca z podręcznikiem 
• pogadanka
• burza mózgów

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca w grupach
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• atlas (np. Atlas przyroda. Świat wokół nas, wyd. 

Nowa Era)
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

    2 x 45 min

Rysując niektóre przedmioty lub obiekty, musimy je zmniejszać lub powiększać. 
Jeśli chcesz zaplanować umeblowanie swojego pokoju, musisz narysować na kartce kształt podłogi, 
pomniejszając jej wymiary 20 razy. Wymiary mebli też będziesz musiał pomniejszyć 20 razy.

Inne przedmioty, np. litery na plakacie, są powiększone 10 razy w stosunku do liter w książce. 

Jeszcze inne przedmioty można rysować w naturalnej wielkości. 

Na ilustracji widzisz monetę 1-groszową i jej rysunek. Wymiary na rysunku są takie jak w rzeczywistości 
– przedmiot przedstawiono w skali 1 : 1 (czytaj: jeden do jednego).

PRZYKŁAD
Prostokąt o wymiarach 1 cm 5 mm × 3 cm 
narysujemy w skali 1 : 1.

Prostokąt został narysowany w skali 1 : 1.

Zadanie 
Narysuj w skali 1 : 1 prostokąt o wymiarach 2 cm × 5 cm.

3 cm

1 cm 5 mm

Załącznik 3
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 Uwagi
Zagadnienia dotyczące mapy i planu sprawiają uczniom 
trudności. Warto wcześniej porozumieć się z nauczycie-
lem przyrody i zapytać, jak realizuje ten temat.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Odległość na mapie a odległość rze-
czywista. Skala
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy mówić o odległościach na mapach 
i planach oraz w rzeczywistości. Nauczymy się obliczać 
rzeczywistą odległość na podstawie mapy.

Faza realizacyjna 
1. Burza mózgów na temat map i skal (3 min)
• Uczniowie, patrząc na mapy w atlasie, odpowiadają 

na pytania:
 – Co się znajduje przy każdej mapie?
 – Co oznacza zapis 1 : 10 000?
 – Jeśli mapa Europy i mapa Polski mieszczą się 

w podobnych prostokątach (np. mapy na s. 62 i 72 
w atlasie Przyroda. Świat wokół nas), to która 
z nich jest bardziej szczegółowa?

 – Co można powiedzieć o skalach tych map?

2. Na dobry początek (5 min)
• Uczniowie pracują w parach – na podstawie wierszo-

wanego opisu ze s. 55 z podręcznika „poruszają się” po 
mapie. Stosują nietypową skalę (1 kratka – 10 kroków), 
przypominają sobie kierunki geograficzne. Uczniowie, 
którzy odkryją miejsce ukrycia skarbu, sygnalizują to 
podniesieniem ręki. Po zakończeniu pracy przez więk-
szość uczniów, nauczyciel wskazuje uczniów, którzy 
udzielą odpowiedzi na kolejne pytania.

3. Odczytywanie skali (10 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 58 

z multibooka, omawia trzy sposoby zapisu skali na 
mapach. Uczniowie mogą się wypowiedzieć, która 
skala wydaje im się najwygodniejsza do stosowania.

• Korzystając z mapy ściennej, atlasu (Przyroda. Świat 
wokół nas, s. 48–49) lub map ze s. 56 z podręcznika, 
uczniowie odszukują zapis skali i z pomocą nauczy-
ciela omawiają sposoby obliczania rzeczywistych odle-
głości na podstawie tego zapisu. (mierzenie odcinków, 
mnożenie ich długości wyrażonej w centymetrach 
przez odpowiednie liczby podane w zapisie skali, prze-
liczanie centymetrów na kilometry lub na metry)

4. Obliczanie rzeczywistych odległości (20 min)
• Uczniowie obliczają trzy wybrane wspólnie na mapie 

odległości, korzystając za każdym razem z innego 
zapisu skali.

• Zad. 1 i 2 s. 58 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 
zadania w parach.

• Ćwiczenia interaktywne s. 58 z multibooka.

Faza podsumowująca (4 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – O czym informuje skala?
 – Jak zapisujemy skalę?
 – Jakie są rodzaje skal?
 – Co sprawiało największą trudność na tej lekcji?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 99 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 s. 39–40 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Obliczanie rzeczywistych odległości
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy kształcić umiejętności wykony-
wania obliczeń związanych z mapą i planem.

Faza realizacyjna
1. Mapa, plan i skala, czyli obliczanie odległości  
 (20 min)
• Nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe grupy i za-

pisuje na tablicy numery zadań ze zbioru zadań do 
rozwiązania przez każdą grupę. 
Grupy I i II: zad. 1, 4 i 10 s. 113–115
Grupy III i IV: zad. 2, 5 i 11 s. 113–115
Grupy V i VI: zad. 3, 6 i 12 s. 113–115

2. Prezentacja rozwiązań (10 min)
• Liderzy grup wyznaczają uczniów do przedstawienia 

rozwiązań zadań. Zaczynają od zadań najtrudniej-
szych.

3. Na zakończenie (5 min)
• Gimnastyka dla matematyka s. 59 z multibooka.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Co to jest mapa?
 – Co przedstawiamy na planie?
 – Co to jest skala?
 – Jakie są rodzaje skal?
 – Jak obliczamy rzeczywistą odległość?

• Ocena aktywności uczniów.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 59 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 59 z podręcznika. 


