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DZIAŁ VII. Figury geometryczne – część 2
Temat w podręczniku: 1. Pola figur płaskich

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• podaje pole figury zbudowanej z kwadratów jednost-

kowych
• wyznacza pole figury, nakładając na nią siatkę kwa-

dratową i zliczając kwadraty jednostkowe
• rysuje figury złożone z określonej liczby kwadratów 

jednostkowych
• porównuje wielkości różnych figur za pomocą kwa-

dratów jednostkowych

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• praca z komputerem

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

 Środki dydaktyczne
• kalka techniczna z kratką centymetrową
• prostokąty o wymiarach 2 dm × 4 dm (po jednym 

dla każdej 4-osobowej grupy)
• kwadraty o boku 3 dm (po jednym dla każdej 4-oso-

bowej grupy)
• kwadraty o boku 1 dm (po dziesięć dla każdej 4-oso-

bowej grupy)
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Uwagi
Przeprowadzenie drugiej godziny lekcyjnej zaplano-
wano w pracowni komputerowej lub w klasie z możli-
wością korzystania z komputera, projektora i ekranu.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Pola figur płaskich
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (6 min)

• Uczniowie wykonują samodzielnie ćwiczenie Wybierz 
nagrodę opisane na s. 146 w podręczniku. Nauczyciel 
pomaga uczniom, którzy sobie nie radzą. Po wyko-
naniu ćwiczenia uczniowie powinni zauważyć, że 
największa figura to taka, która składa się z naj-
większej liczby kwadratów jednostkowych.

2. Czy pole figury zależy od jej wielkości?  (10 min)
• Uczniowie pracują w grupach 4-osobowych. Każda 

grupa otrzymuje:
 – prostokąt o wymiarach 2 dm × 4 dm (figura A),
 – kwadrat o boku 3 dm (figura B),
 – dziesięć kwadratów jednostkowych o boku 1 dm.

Zadaniem uczniów jest wypełnienie figur kwadra-
tami jednostkowymi.

• Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Jakie wymiary ma figura A?
 – Ile kwadratów mieści się w figurze A?
 – Jakie wymiary ma figura B?
 – Ile kwadratów mieści się w figurze B?
 – W której figurze mieści się więcej kwadratów?
 – Która z tych figur jest większa?

• Nauczyciel wprowadza pojęcie pole figury.

3.  Figury z kwadratów jednostkowych  (5 min)
• Uczniowie pracują w grupach 4-osobowych. Z kwa-

dratów o boku 1 dm układają kolejno figury skła-
dające się z 4, 7, 5 kwadratów. Część kwadratów 
można przeciąć i otrzymane części wykorzystać przy 
budowaniu figury.

4. Figury o różnych polach  (8 min)
• Zad. 2–4 s. 137–138 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 

s. 94–95 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej) – ucznio-
wie pracują samodzielnie, nauczyciel sprawdza po-
prawność rozwiązań.

5. Liczymy kwadraty    (6 min)
• Zad. 2 s. 149 z podręcznika – uczniowie wspólnie 

rozwiązują zadanie.
• Zad. 3 s. 149 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

zadanie samodzielnie.

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

 – Co dzisiaj robiliśmy na lekcji? 
 – Jakie nowe określenie poznaliśmy?
 – Czy pole figury zależy od jej wielkości?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 5–7 s. 138–139 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4 i 5 s. 96 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 139 w zeszycie ćwiczeń.

    2 x 45 min
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Temat w podręczniku: 2. Jednostki pola

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• wymienia podstawowe jednostki pola
• mierzy figury za pomocą kwadratów jednostkowych
• rysuje figury o danym polu
• szacuje powierzchnię konkretnych przedmiotów i do-

biera odpowiednią jednostkę pola
• stosuje jednostki pola przy rozwiązywaniu zadań

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• praca z podręcznikiem
• dyskusja

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

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4
• kwadrat o boku 1 m (wycięty z gazety lub papieru 

do pakowania prezentów)
• kwadraty o boku 1 dm

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Jednostki pola
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenia Potrafisz więcej! 

i  Ile kwadratów tu się mieści? opisane na s. 151 
w podręczniku. W pierwszym ćwiczeniu uczniowie 
wykorzystują jako jednostkę kwadrat o polu równym  
1 cm2, w drugim – kwadrat o polu równym 1 dm2.

2. Różne jednostki pola    (10 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 151 z multi-

booka, zapowiada wcześniej, że uczniowie będą  
odpowiadać na pytania związane z jej treścią.

• Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – W jakich jednostkach mierzymy pola figur?
 – W jakich jednostkach zmierzymy pole powierzchni 

stolika, a w jakich pole okładki zeszytu?
 – W jakich jednostkach mierzy się duże powierzch-

nie, np. powierzchnię pola uprawnego lub działki?
 – Jaką powierzchnię można podać w m2?
 – Ile m2 może mieć sala, w której mamy zajęcia?
 – W jakich jednostkach można podać powierzchnię 

boiska szkolnego?

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Pola figur płaskich – rozwiązywanie 
zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji   
 (6 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 148 z multi- 

booka.
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Ile zeszytowych kratek mieści się w kwadracie  
1 cm × 1 cm?

 – Ile kratek mieści się w kwadracie 5 cm × 5 cm?

2. Największe i najmniejsze pole figury (8 min)
• Zad. 3, 8 i 9 s. 166–167 ze zbioru zadań.

3. Praca samodzielna     (10 min)
• Zad. 2, 5 i 10 s. 166–167 ze zbioru zadań.

4. Praca przy komputerze   (13 min)
• Uczniowie pracują samodzielnie przy komputerach. 

W edytorze tekstu za pomocą dostępnych narzędzi 
(autokształty) rysują różne figury geometryczne, 
składające się z pewnej liczby kwadratów.

• Jeśli zajęcia będą się odbywały w zwykłej sali lekcyj-
nej, to uczniowie mogą kolejno wykonywać zadanie 
na komputerze, do którego podłączony jest projektor. 
Pozostali uczniowie obserwują to, co dzieje się na 
ekranie.

Faza podsumowująca (3 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 150 z podręcznika. 
Dla chętnych: zad. 15 s. 168 ze zbioru zadań.

    2 x 45 min
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3. Praca z podręcznikiem   (5 min)
• Na podstawie informacji o  jednostkach pola ze  

s. 151 z podręcznika uczniowie odpowiadają na py-
tania:
 – Jakie jednostki pola zaznaczono na rysunku?
 – Ile mm2 mieści się w 1 cm2? Jak to policzyć?
 – Jaką powierzchnię można podać w dm2?

4. W jakich jednostkach?    (5 min)
• Zad. 2 i 5 s. 152–153 z podręcznika – chętni uczniowie 

podają odpowiedzi.

5. Praca samodzielna    (10 min)
• Zad. 4, 7 i 8 s. 153 z podręcznika – uczniowie rozwią-

zują zadania samodzielnie, nauczyciel kontroluje ich 
pracę i pomaga tym, którzy mają trudności.

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

 – Jakie poznaliśmy jednostki pola?
 – W jakich jednostkach najwygodniej określić po-

wierzchnię działki, a w jakiej powierzchnię kartki 
w zeszycie?

 –  Jak można zmierzyć pole prostokąta?
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3, 4 i 7 s. 140–142 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3  
s. 97–98 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Jednostki pola – rozwiązywanie za-
dań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:

Na tej lekcji będziemy posługiwać się jednostkami pola 
przy rozwiązywaniu zadań.

Faza realizacyjna
1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji   
 (5 min)
• Wybrany uczeń przypomina, jakie jednostki pola 

poznał na ostatniej lekcji. Inni uczniowie uzupełniają 
jego wypowiedź i podają przykłady takich powierzch-
ni, które można wyrażać w tych jednostkach.

2. Ćwiczenia praktyczne    (12 min)
• Uczniowie kładą na podłodze kwadrat o boku 1 m. 

Nauczyciel zadaje pytania:
 – Ile takich kwadratów musielibyśmy mieć, żeby 

przykryć nimi całą podłogę?
 – Czy kwadraty o boku 1 dm, które mają wszyscy 

uczniowie w klasie, wystarczą, aby przykryć duży 
kwadrat leżący na podłodze?

 – Ile powinniśmy mieć kwadratów o boku 1 dm, aby 
można było nimi przykryć cały duży kwadrat?

 – Jaką powierzchnię można pokryć tymi kwadratami?
• Uczniowie za pomocą kwadratów o polu 1 dm2 mie-

rzą: powierzchnię stolika, tablicy, szyby okiennej, 
okładki podręcznika. Wyniki pomiarów zapisują 
w zeszytach w formie tabeli.

3. Jednostki pola w zadaniach   (20 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 152 z multibooka.
• Zad. 3, 5, 6, 9, 11 i 12 s. 169–170 ze zbioru zadań 

– uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie. Na-
uczyciel sprawdza poprawność rozwiązań.

Faza podsumowująca (3 min)
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 5 i 6 s. 141 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4 i 5 s. 98 
w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Temat w podręczniku: 3. Pole prostokąta

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• mierzy pole prostokąta za pomocą kwadratów jed-

nostkowych
• rozumie, że pole zależy od wymiarów prostokąta
• podaje wymiary prostokąta wypełnionego kwadra-

tami jednostkowymi
• buduje prostokąt o danych wymiarach z kwadratów 

jednostkowych
• oblicza pole prostokąta
• posługuje się jednostką metryczną pola

• stosuje wzór na pole prostokąta w praktyce
• wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie 

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

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka
• burza mózgów

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

    2 x 45 min
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 Środki dydaktyczne
• zestawy czterech prostokątów (czerwony o wymia-

rach 6 cm × 7 cm, żółty o wymiarach 3 cm × 4 cm, 
zielony o wymiarach 5 cm × 5 cm i niebieski o wy-
miarach 4 cm × 6 cm)

• kalka techniczna z kratką centymetrową
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Pole prostokąta
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki VII.1–2 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy obliczać pole prostokąta i roz-
wiązywać zadania, w których ta umiejętność będzie 
potrzebna.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek    (5 min)
• Nauczyciel objaśnia uczniom zasady gry Jak najwię-

cej prostokątów ze s. 155 z podręcznika. Uczniowie 
rozgrywają grę w parach.

• Nauczyciel rysuje na tablicy tabelę, w której uczniowie 
będą zapisywali wymiary swoich prostokątów. (Tabela 
będzie także potrzebna w dalszej części lekcji).

• Nauczyciel pomaga uczniom wyciągnąć wniosek: 
Prostokąty mogą mieć różne wymiary, ale takie 
samo pole.

2. Burza mózgów na temat pól prostokątów (5 min)
• Nauczyciel rozdaje każdej parze uczniów zestaw 

czterech prostokątów. Uczniowie podnoszą do góry:
 – prostokąt o największym polu (czerwony),
 – prostokąt o najmniejszym polu (żółty),
 – prostokąt, którego pole jest mniejsze od pola czer-

wonego prostokąta i większe od pola żółtego pro-
stokąta (niebieski i zielony),

 – ten prostokąt z dwóch ostatnich, który ma większe 
pole (mogą pojawić się różne odpowiedzi).

• Uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób ustalić, 
który z tych prostokątów – zielony czy niebieski  
– ma większe pole.

• Uczniowie za pomocą kalki z kratką liczą, z  ilu 
kwadratów jednostkowych składa się każdy z pro-
stokątów. Niektórzy uczniowie będą mierzyć pole 
prostokąta, licząc kwadraciki jednostkowe, inni wy-
konają mnożenie. Wszyscy powinni wskazać zielony 
prostokąt.

3. Czy trzeba liczyć kwadraciki?   (5 min)
• Uczniowie za pomocą kalki z kratką obliczają pola 

prostokątów czerwonego i żółtego.
• Nauczyciel pyta kilku uczniów o sposób obliczania 

pola prostokąta, czyli liczby kwadratów jednostko-
wych. Zapisuje na tablicy przykład, w którym oblicza 
pole prostokąta za pomocą iloczynu długości boków.

• Nauczyciel rysuje na tablicy prostokąt i kwadrat 
oraz zapisuje wzory na ich pola. Uczniowie zapisują 
notatkę w zeszytach.

a

b a

a
             P = a ∙ b        P = a ∙ a = a2

4. Pole i obwód prostokąta   (12 min)
• Nauczyciel zadaje pytanie:

 – Czy prostokąty o takim samym polu mają takie 
same obwody?

• Uczniowie zapisują w tabeli z wymiarami prostoką-
tów z ćwiczenia Jak najwięcej prostokątów obwody 
prostokątów.

• Nauczyciel pomaga uczniom wyciągnąć wniosek: 
Prostokąty o tym samym polu mogą mieć różne ob-
wody. Najmniejszy obwód ma kwadrat.

5. Uwaga na jednostki    (8 min)
• Nauczyciel zapisuje na tablicy i wyjaśnia przykład 

z poziomu D z podręcznika ze s. 157, w którym wy-
miary prostokąta są podane w różnych jednostkach.

• Zad. 1 s. 158 z  podręcznika – zadnie z  kluczem  
– uczniowie muszą poprawnie rozwiązać trzy ko-
lejne przykłady z jednego poziomu, aby przejść na 
następny poziom.

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

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – W jakich jednostkach wyrażamy pole, a w jakich 

obwód prostokąta?
 – Jakie pole ma prostokąt o wymiarach 4 cm x 7 cm?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–5 s. 144–145 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5  
s. 99–101 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Pole prostokąta – rozwiązywanie 
zadań z kontekstem praktycznym
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

* 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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Temat w podręczniku: 4. Prostopadłościan i sześcian     2 x 45 min

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• używa ze zrozumieniem pojęć prostopadłościan 

i sześcian
• wskazuje wierzchołki, krawędzie i ściany w prosto-

padłościanie i sześcianie
• wyróżnia prostopadłościany i sześciany spośród in-

nych brył
• wskazuje przedmioty, które mają kształt prostopa-

dłościanu lub sześcianu
• wskazuje krawędzie równoległe prostopadłościanu

 Metody
• pokaz
• ćwiczenia aktywizujące

 Formy pracy 
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• zestaw do konstruowania modeli szkieletowych
• modele prostopadłościanów, sześcianów i innych brył
• pudełka po zapałkach
• plastelina
• patyczki lub słomki do napojów
• aplikacja Klucz do geometrii
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4 

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Prostopadłościan i sześcian
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki VII.3 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy prostopadłościany i dowiemy się, 
jakie mają cechy.

Faza realizacyjna 
1. Na dobry początek    (10 min)
• Nauczyciel omawia sposób wykonania szkiele-

tów brył zgodnie z opisem ćwiczenia Budujemy ze  
s. 161 z podręcznika. Każdy uczeń powinien dyspo-
nować zestawem 8 kulek z plasteliny i 12 patyczków 
o trzech różnych długościach. Po wykonaniu szkiele-
tów prostopadłościanów uczniowie odpowiadają na 
pytania zadane w opisie ćwiczenia.

2. Przedmioty w  kształcie prostopadłościanu (4 min)
• Uczniowie wskazują:

 – prostopadłościany spośród modeli brył znajdują-
cych się w klasie,

 – przedmioty w kształcie prostopadłościanu, które 
znajdują się w klasie,

 – przykłady innych przedmiotów w kształcie pro-
stopadłościanu spotykanych w życiu codziennym.

3. Ściany, wierzchołki i krawędzie prostopadłościanu 
    (10 min)
• Nauczyciel, korzystając z aplikacji Klucz do geome-

trii, wprowadza pojęcia związane z prostopadło-
ścianem – wierzchołek, ściana, krawędź. Prezen-
tuje prostopadłościan w  różnych położeniach, 
korzysta z  funkcji włączania/wyłączania prze-

Faza realizacyjna
1. Gdy brakuje długości boku   (15 min)
• Zad. 3, 4 i 6 s. 159 z podręcznika – uczniowie wspól-

nie rozwiązują zadania: jeden uczeń przy tablicy, 
pozostali w zeszytach. Nauczyciel zwraca uwagę na 
poprawny zapis danych.

• Zad. 7 s. 159 z multibooka – uczniowie rozwiązują 
zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.

2. Rozwiązywanie zadań z kontekstem praktycznym 
    (20 min)
• Burza mózgów na temat obliczania pola prostokąta 

w życiu codziennym.
 – Dlaczego umiejętność obliczania pola prostokąta 

jest ważna w życiu codziennym?
 – W jakich sytuacjach w życiu codziennym obliczamy 

pole prostokąta?

• Zad. 3, 8, 9, 10 i 19 s. 172–174 ze zbioru zadań  
– uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie, a na-
stępnie chętni uczniowie zapisują rozwiązania na 
tablicy. Nauczyciel zwraca uwagę na właściwy zapis 
rozwiązań: zapis danych, pełny zapis sposobu roz-
wiązania, odpowiedź z podaniem jednostki.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 159 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 160 z podręcznika.
Zad. 7 i 14 s. 172–173 ze zbioru zadań. 
Dla chętnych: zad. 21 i 22 s. 174 ze zbioru zadań. 
Dla lubiących wyzwania: zad. 14 i 15 s. 160 z podręcz-
nika.
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zroczystości bryły, zaznacza kolorem wierzchoł-
ki, krawędzie lub ściany. Uczniowie podają liczbę 
wierzchołków, krawędzi i ścian prostopadłościanu. 
Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na prostopa-
dłościany o równych krawędziach, czyli sześciany.

4. Ćwiczenia w posługiwaniu się poznanymi pojęcia-
mi       (4 min)

• Uczniowie:
 – podnoszą do góry swój model prostopadłościanu, 

trzymając go za dwa wierzchołki,
 – wskazują trzy krawędzie o różnych długościach 

(wychodzące z jednego wierzchołka),
 – wskazują krawędzie równoległe do wskazanej,
 – wskazują krawędzie o równej długości.

• Uczniowie podają przykłady przedmiotów w kształ-
cie sześcianu. Nauczyciel prosi o dokończenie zdań:
 – Wszystkie ściany sześcianu są ……………….. .
 – Wszystkie krawędzie sześcianu są ………………. .

5. Wszystko o prostopadłościanach  (9 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 164 z  multibooka – 

uczniowie rozpoznają przedmioty w kształcie prosto-
padłościanu wśród różnych przedmiotów, określają 
własności prostopadłościanów, wskazują krawędzie 
równoległe oraz krawędzie o podanej długości.

Faza podsumowująca (3 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2 i 4 s. 146–147 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6–8 
s. 106–107 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Zad. 1 s. 175 ze zbioru zadań.
Przynieść pudełko po zapałkach.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 148 w zeszycie ćwiczeń.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Prostopadłościany i  sześciany  
– utrwalenie wiadomości
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:

Na tej lekcji utrwalimy wiadomości o prostopadłościa-
nach, a także nauczymy się je rysować.

Faza realizacyjna
1. Co już wiemy o prostopadłościanach?  (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 164 z multibooka.
• Zad. 1 i 2 s. 164 z podręcznika – zadania można 

wykonać ustnie. 

2. Rysowanie prostopadłościanów  (15 min)
• Nauczyciel pokazuje, jak najłatwiej narysować pro-

stopadłościan i sześcian na kartce w kratkę. W tym 
celu rysuje na tablicy kratkę, a na niej odpowiednie 
bryły.

• Zad. 3 s. 147 w zeszycie ćwiczeń (zad. 9 s. 107 w ze-
szycie Radzę sobie coraz lepiej) – uczniowie ćwiczą 
rysowanie prostopadłościanów, mając narysowane 
niektóre krawędzie.   

• Zad. 4–6 s. 164 z podręcznika – przy wykonywaniu 
zad. 6 uczniowie korzystają z pudełek po zapałkach, 
które przynieśli na dzisiejszą lekcję.

3. Obliczamy długości krawędzi   (13 min)
• Zad. 9 s. 164 z podręcznika.
• Zad. 6 s. 176 ze zbioru zadań – uczniowie rozwiązują 

zadanie samodzielnie.
• Zad. 7 s. 176 ze zbioru zadań – uczniowie podają 

odpowiedź z uzasadnieniem. 

Faza podsumowująca (7 min)
• Uczniowie określają, czy podane zdania są prawdzi-

we, czy fałszywe.
 – Każdy prostopadłościan jest sześcianem.
 – Każdy prostopadłościan ma sześć ścian.
 – Każda bryła, która ma sześć ścian, to sześcian.
 – Każdy sześcian jest prostopadłościanem.
 – Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 – Każdy prostopadłościan ma 12 krawędzi i 6 wierz-

chołków.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 165 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 165 z podręcznika.
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Temat w podręczniku: 5. Różne bryły     2 x 45 min

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozpoznaje graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki 

i kule wśród innych brył
• podaje nazwy tych brył
• posługuje się poprawnie pojęciami: krawędź, wierz-

chołek, podstawa, ściana boczna i wskazuje dane 
elementy na modelach

• oblicza, korzystając z modeli brył, ile wierzchołków, 
krawędzi, podstaw, ścian, ścian bocznych mają po-
szczególne graniastosłupy i ostrosłupy

• wskazuje przedmioty w kształcie różnych brył w ota-
czającym nas świecie

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• praca z podręcznikiem
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• zestaw modeli brył lub zebrane opakowania po róż-

nych produktach
• aplikacja Klucz do geometrii

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (4 min)
Temat lekcji: Jakie bryły spotykamy w  ota-
czającym nas świecie?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki VII.4 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy nowe bryły, będziemy je rozpozna-
wać wśród innych brył.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek     (6 min)
• Uczniowie wykonują zgodnie z instrukcją ćwiczenie 

Jaki to kształt? ze s. 166 z podręcznika.

2. Rozpoznawanie brył    (15 min)
• Nauczyciel prosi uczniów, aby wśród zgromadzo-

nych przedmiotów wskazali te, które mają podobne 

kształty. Uczniowie grupują je w odpowiednie zbio-
ry. Prawdopodobnie prostopadłościany i sześciany 
będą tworzyły odrębną grupę, gdyż są już uczniom 
znane. W dalszej części lekcji nauczyciel dołączy je 
do pozostałych graniastosłupów.

• Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia tekst i ilu-
stracje ze s. 167 i 168 z podręcznika – uczniowie 
poznają nowe pojęcia: kula, walec, stożek, graniasto-
słup, ostrosłup. Korzystając z nowej wiedzy, ucznio-
wie nadają nazwy grupom brył, które utworzyli.

3. Ćwiczenia w rozpoznawaniu brył  (15 min)
• Zad. 1 i 5 s. 168–169 z podręcznika – uczniowie 

w parach rozwiązują zadania, zapisują rozwiąza-
nia w zeszytach.

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

 – Jakie bryły poznaliśmy na dzisiejszej lekcji?
 – Jaka bryła nie ma wierzchołków?
 – Jaka bryła nie ma krawędzi, ale ma wierzchołek?
 – Z jaką bryłą nie spotkaliśmy się wcześniej?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 s. 169 z podręcznika.
Zad. 3 i  4 s. 150 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 1–4  
s. 108–109 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Zapisać w zeszycie po 3 przykłady przedmiotów mają-
cych kształty graniastosłupa, ostrosłupa, kuli, walca 
i stożka.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Elementy brył przestrzennych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, że graniastosłupy i ostrosłu-
py mogą mieć podstawy w kształcie różnych wieloką-
tów. Będziemy także liczyć, ile wierzchołków, krawędzi 
i ścian mają różne bryły.

Faza realizacyjna 
1. Rozpoznawanie brył – powtórzenie  (18 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 167 z multi-

booka. Uczniowie oglądają przedmioty w kształcie 
różnych brył i przypominają sobie ich nazwy.

• Nauczyciel, korzystając z aplikacji Klucz do geometrii, 
pokazuje różne bryły, zaczynając od brył obrotowych. 
Graniastosłupom i ostrosłupom poświęca więcej cza-
su, rozróżnia graniastosłupy i ostrosłupy o podstawie 
trójkątnej, o podstawie czworokątnej itd.

2. Wyróżnianie elementów poznanych brył (17 min)
• Patrząc na rysunki graniastosłupów i ostrosłupów 

o różnych podstawach ze s. 167–168 z podręcznika, 
uczniowie obliczają, ile wierzchołków, krawędzi, 
ścian, podstaw i ścian bocznych mają poszczególne 
bryły.



82 Scenariusze lekcji – klasa 4

Temat w podręczniku: 6. Objętość

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozumie pojęcie objętość
• zna podstawowe jednostki objętości

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka
• burza mózgów

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

 Środki dydaktyczne
• linijka
• trzy modele prostokątów (dwa z nich mają niewiele 

różniące się pola)
• kilka kwadratów o boku 1 cm
• różne przedmioty, np. gumka do ścierania, piłeczka 

pingpongowa, pudełko po zapałkach, kostki do gry
• plastelina
• magnesy
• kartoniki z soczkami o takiej samej pojemności, ale 

o różnych kształtach
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 4

 Uwagi
Na tej lekcji dążymy do tego, aby uczniowie sami doszli 
do wniosku, że objętość można mierzyć. Pierwsza część 
fazy realizacyjnej jest dosyć obszerna, trzeba w niej 
nawiązać do mierzenia długości i pola, żeby uczniowie 
sami zrozumieli, że objętość też można zmierzyć.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (3 min)
Temat lekcji: Jak mierzymy objętość bryły. Jed-
nostki objętości
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.

Faza realizacyjna
1. Burza mózgów na temat mierzenia  (9 min)
• Nauczyciel rysuje na tablicy trzy odcinki (dwa z nich: 

a i b są równoległe i różnej długości, odcinek c jest 
do nich prostopadły i niewiele różni się długością 
od odcinka a). Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Który z odcinków jest dłuższy: a czy b? Skąd to 

wiemy? (widać „na oko”)
 – Który z odcinków jest dłuższy: a czy c? (nie da się 

tego stwierdzić)
 – Jak to sprawdzić? (trzeba zmierzyć linijką)
 – W jakich jednostkach mierzymy długość?

• Nauczyciel przyczepia do tablicy trzy prostokąty. 
Dwa z nich: I i II różnią się wielkością (prostokąt II 
jest większy). Prostokąt III niewiele różni się od pro-
stokąta I. Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Który prostokąt ma największe pole?

    2 x 45 min

• Nauczyciel podkreśla różnice między graniastosłu-
pami a ostrosłupami.

• Ćwiczenia interaktywne s. 168 z multibooka.
• Nauczyciel ogłasza konkurs Jaka to bryła?. Każda 

para uczniów wybiera jeden graniastosłup lub ostro-
słup spośród narysowanych na s. 167–168 w podręcz-
niku i zapisuje na kartce liczbę jego wierzchołków, 
ścian i krawędzi. Jedna para rozpoczyna konkurs, 
podając liczbę wierzchołków, ścian i krawędzi swo-
jej bryły, a kolejna para mówi, jaka to bryła. Jeśli 
odpowie poprawnie, zadaje pytanie następnej parze.

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

 – O czym mówiliśmy na tej lekcji?
 – Ile wierzchołków, krawędzi, podstaw, ścian, ścian 

bocznych ma graniastosłup o podstawie sześcio-
kątnej, ostrosłup o podstawie pięciokątnej?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 5–7 s. 150–151 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 6–8  
s. 110 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Korzystając z rysunków z zad. 6 s. 151 w zeszycie ćwi-
czeń (zad. 6 i 7 s. 110 w zeszycie Radzę sobie coraz 
lepiej), wypisz w zeszycie, ile wierzchołków, krawę-
dzi, podstaw, ścian, ścian bocznych mają narysowane  
bryły.
Dla chętnych: zad. 3 s. 169 z podręcznika (można to 
zadanie zmodyfikować, pozwalając wykonać szkielet 
dowolnego ostrosłupa lub graniastosłupa). Na zadanie 
warto dać uczniom więcej czasu, np. bryły można przy-
nosić przez 2, 3 kolejne lekcje. Praca ta jest szansą dla 
słabszych uczniów na zdobycie dobrej oceny.



83VII. Figury geometryczne – część 2

 – Który prostokąt ma najmniejsze pole? (nie da się 
tego stwierdzić)

 – Jak porównać pola prostokątów I i III? (zmierzyć 
pole)

 – Jak mierzymy pole prostokąta? 
 – W jakich jednostkach mierzymy pole?

• Nauczyciel pokazuje dwa pudełka z sokami (o tej 
samej objętości, ale o różnych kształtach).
 – Co nas interesuje, gdy mamy wybrać jeden z tych 

soków? (w którym pudełku jest więcej soku)
 – Jakiej informacji będziemy szukać na opakowaniu? 

(o objętości soku, o pojemności pudełka) 
 – W jakich jednostkach wyrażamy pojemność?

• Nauczyciel podaje temat lekcji.

2. Na dobry początek    (10 min)
• Uczniowie wykonują z plasteliny modele przedmio-

tów według opisu ćwiczenia Modele z plasteliny ze 
s. 171 z podręcznika. Nauczyciel podkreśla, że ba-
damy, ile miejsca zajmuje w przestrzeni bryła, czyli 
jaka jest jej objętość.

3. Jednostki objętości     (10 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 173 

z multibooka – uczniowie poznają jednostki objętości: 
1 cm3, 1 dm3, 1 m3, 1 litr.

• Zapis notatki na tablicy i w zeszytach:
Jednostki objętości:
1 milimetr sześcienny  1 mm3

1 centymetr sześcienny 1 cm3

1 decymetr sześcienny 1 dm3

1 metr sześcienny  1 m3 
1 dm3 = 1 l

4. Określanie objętości – rozwiązywanie zadań  
    (10 min)
• Zad. 1–3 s. 173–174 z podręcznika – uczniowie roz-

wiązują zadania w pamięci, chętni uczniowie podają 
odpowiedzi.

• Zad. I–III Czy już umiem? s. 175 z podręcznika.

Faza podsumowująca (3 min)
• Nauczyciel wymienia trzy przedmioty, a uczniowie 

porządkują je w kolejności od największej do naj-
mniejszej pojemności.
 – pudełko od zapałek, mały kartonik soku, telefon 

komórkowy,

 – pięć kostek do gry ustawione jedna na drugiej, 
cztery kostki do gry ułożone na stole po dwie 
w dwóch rzędach, sześć kostek do gry ułożonych 
na stole jedna obok drugiej,

 – szafa, sala lekcyjna, szatnia szkolna.
• Uczniowie wymieniają poznane jednostki objętości 

od najmniejszej do największej.
• Zadanie pracy domowej. 
Zad. 4 i 5 s. 174 z podręcznika.

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Obliczanie objętości – rozwiązywa-
nie zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie odczytują 

wyniki pomiarów.
• Przeprowadzenie kartkówki VII.5–6 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywali zadania dotyczące 
obliczania objętości.

Faza realizacyjna
1.  Zastosowanie obliczeń związanych z  objętością 

w rozwiązywaniu zadań   (35 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 173 z multibooka.
• Zad. 8 s. 174 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 1–10 s. 181–182 ze zbioru zadań – uczniowie 

pracują w parach. Bardzo zdolnym uczniom warto 
zaproponować zad. 11–14 s. 183 ze zbioru zadań. 
Po upływie czasu przeznaczonego na pracę, nauczy-
ciel prosi uczniów o rozwiązanie zadań na tablicy. 
Rozwiązanie łatwiejszych zadań proponuje słabszym 
uczniom, trudniejszych – zdolniejszym.

Faza podsumowująca (5 min)
• O czym mówiliśmy na tej lekcji?
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagradza 

najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–6 s. 152–154 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5  
s. 111–113 w zeszycie Radzę sobie coraz lepiej).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 154 w zeszycie ćwiczeń.


