
18 Scenariusze lekcji

DZIAŁ II. Figury geometryczne
Temat w podręczniku: 1. Płaszczyzna, proste i półproste       2 x 45 min

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozumie pojęcia: płaszczyzna, prosta, półprosta i od-

cinek
• rysuje i oznacza prostą, półprostą, odcinek i punkt
• rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe
• rysuje proste i odcinki prostopadłe i równoległe za 

pomocą ekierki i linijki
• rozwiązuje zadania dotyczące prostych, półpro-

stych, odcinków i punktów na płaszczyźnie

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• dyskusja

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

 Środki dydaktyczne
• gładka kartka papieru
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Płaszczyzna, proste i półproste
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji przypomnimy wiadomości doty-
czące prostych, odcinków i punktów. Dowiemy się tak-
że, co to jest płaszczyzna i półprosta.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie wykonują w parach ćwiczenia Czy punkt 

leży na prostej? ze s. 72 z podręcznika. 

2. Omówienie pojęć          (7 min)
• Nauczyciel wyjaśnia pojęcie płaszczyzna. Przypomi-

na pojęcia: prosta, punkt i odcinek oraz sposób ozna-
czania tych figur.

• Uczniowie wykonują w zeszycie polecenia:
 – Zaznaczcie dwa punkty A i B, a następnie nary-
sujcie prostą AB. 

 – Zaznaczcie dwa punkty C i D leżące na prostej AB 
i dwa punkty E i F, które na tej prostej nie leżą. 

 – Zaznaczcie dwa różne punkty S, R i narysujcie 
odcinek SR.

Gdy uczniowie są zajęci rysowaniem, nauczyciel 
przechodzi po klasie i sprawdza poprawność wyko-
nywania poleceń.

• Nauczyciel wyjaśnia pojęcie półprosta i omawia spo-
sób jej oznaczania. Zwraca się do uczniów:
 – Zaznaczcie punkty D, E, F, H, I i narysujcie pół-
proste ED, FH, IE.

3. Praca samodzielna           (8 min)
• Nauczyciel wydaje polecenia i prosi o wykonanie ich 

w zeszycie. Przechodząc między uczniami, spraw-
dza ich pracę.
 – Zaznaczcie punkt A i narysujcie kilka prostych 
przechodzących przez ten punkt. Ile takich pro-
stych możecie narysować?

 – Zaznaczcie dwa różne punkty K i L. Spróbujcie 
narysować wszystkie proste przechodzące jedno-
cześnie przez te punkty. Ile ich jest?

 – Zaznaczcie trzy różne punkty M, N i T. Spróbujcie 
narysować prostą przechodzącą przez wszystkie 
te punkty. Co zauważyliście? Narysujcie teraz 
trzy punkty U, W i Z tak, aby można było popro-
wadzić przez wszystkie jedną prostą.

4. Położenie dwóch prostych na płaszczyźnie  (15 min)
• Nauczyciel prosi wybranego ucznia, aby narysował 

na tablicy, jak mogą być położone dwie proste na 
płaszczyźnie (równolegle, przecinać się, przecinać 
się pod kątem prostym). Pozostali uczniowie rysują 
różne położenia prostych w zeszytach.
Nauczyciel tłumaczy jak narysować proste równole-
głe za pomocą ekierki i linijki.
Uczniowie wykonują rysunek takich prostych we-
dług wskazówek nauczyciela.

• Pokaz slajdów ze s. 78 z multibooka.
• Zad. 13 s. 77 z podręcznika – wybrani uczniowie 

wykonują polecenia na tablicy.
• Zad. 2, 5, 6 i 9 s. 75–77 z podręcznika – uczniowie 

wykonują zadania samodzielnie, sprawdzają odpo-
wiedzi w parach.

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 34 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–7 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej II.1*). 
Zad. 14 s. 77 z podręcznika.

* Karty pracy Radzę sobie coraz lepiej można pobrać z portalu 
dlanauczyciela.pl.
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Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Płaszczyzna, proste i półproste – 
rozwiązywanie zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji utrwalimy wiadomości o prostych, 
półprostych i odcinkach. Powtórzymy wiadomości 
o odcinkach równoległych i odcinkach prostopadłych.

Faza realizacyjna
1. Praca z podręcznikiem       (20 min)
• Uczniowie czytają informacje dotyczące odcinków pro-

stopadłych i równoległych ze s. 75 w podręczniku.
Nauczyciel zadaje pytania:
 – Czy odcinki prostopadłe muszą się przecinać? 

Nauczyciel prosi o narysowanie w zeszycie dwóch 
odcinków, które są prostopadłe i nie mają punktów 
wspólnych, oraz dwóch innych odcinków, które są 
prostopadłe i mają punkt wspólny.
 – Czy prosta, która nie ma punktów wspólnych z da-
nym odcinkiem, może być do niego prostopadła?

Nauczyciel prosi o narysowanie w zeszycie odcinka 
i  prostej prostopadłej do niego, która nie ma z  nim 

punktów wspólnych, oraz drugiej prostej, która jest 
prostopadła do tego odcinka i ma z nim punkt wspólny.

• Zad. 3 i 8 s. 75–76 z podręcznika – uczniowie wyko-
nują zadania samodzielnie w zeszytach, a następnie 
w parach sprawdzają rozwiązanie.

• Zad. 10 i 12 s. 77 z podręcznika – chętni uczniowie roz-
wiązują zadania na tablicy, a pozostali w zeszytach.

2. Ćwiczenia (15 min)
• Zad. 15 s. 78 z podręcznika, zad. 20 i 21 s. 42 ze 

zbioru zadań – uczniowie wspólnie dyskutują nad 
rozwiązaniem. Chętny uczeń rozwiązuje zadanie na 
tablicy, pozostali w zeszytach.

• Zad. 3, 6 i 7 s. 33–34 w zeszycie ćwiczeń (zad. 8 i 9  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.1) – 
uczniowie wykonują zadania samodzielnie, rozwią-
zania sprawdzają w parach.

Faza podsumowująca (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 75 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 9 s. 35 w zeszycie ćwiczeń (zad. 10 i 11 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej II.1).
Zad. I–III Czy już umiem? s. 78 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 78 z podręcznika.

    2 x 45 minTemat w podręczniku: 2. Kąty. Rodzaje kątów   

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• wskazuje wierzchołek, ramiona i wnętrze kąta
• porównuje kąty
• rozpoznaje, wskazuje i rysuje kąt prosty, ostry, roz-

warty, pełny, półpełny i wklęsły
• rozpoznaje kąty wierzchołkowe i przyległe
• rozwiązuje zadania dotyczące różnych rodzajów  

kątów

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• modele różnych rodzajów kątów
• zegar pokazowy z ruchomymi wskazówkami
• wachlarz do modelowania kątów
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

• nożyczki

 Uwagi
Nauczyciel powinien przygotować sztywne modele 
kątów: ostrego, prostego, rozwartego.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Kąty. Rodzaje kątów
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki II.1 (opcjonalnie)*. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu: 
Na dzisiejszej lekcji poznamy rodzaje kątów oraz na-
uczymy się je rozróżniać.

Faza realizacyjna 
1. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Wycinamy kąty ze  

s. 79 z podręcznika.      
     

2. Pojęcie kąta. Porównywanie kątów               (5 min)
• Nauczyciel wprowadza pojęcie kąta, korzysta przy 

tym z wachlarza i modeli z tektury. 

* Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje 
do decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach lekcji nie 
uwzględniono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kart-
kówek. Kartkówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl
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• Nauczyciel rysuje na tablicy kąt i podpisuje jego ele-
menty: wierzchołek kąta, ramiona kąta i wnętrze 
kąta. Uczniowie wykonują te czynności w zeszytach.

• Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jak porównujemy kąty. 
Należy zwrócić uwagę uczniów na rysunek czerwo-
nego i niebieskiego kąta na s. 80 w podręczniku.

3. Rodzaje kątów         (10 min)
• Nauczyciel wprowadza nazwy poszczególnych 

rodzajów kątów, wykorzystując modele kątów,  
wachlarz i zegar ścienny z ruchomymi wskazówka-
mi. Uczniowie wskazują poszczególne rodzaje kątów 
w najbliższym otoczeniu, a także nazywają wskaza-
ne przez nauczyciela kąty z najbliższego otoczenia.

• Nauczyciel rysuje na tablicy poszczególne rodzaje 
kątów i je podpisuje. Uczniowie przerysowują ry-
sunki do zeszytów. 

4. Rozwiązywanie zadań                        (15 min)
• Zad. 3 i 5 s. 83 z podręcznika – uczniowie rozwiązu-

ją zadania ustnie na forum klasy.
• Zad. 13 s. 85 z podręcznika – uczniowie wykonują 

zadanie w kilkuosobowych grupach, sprawdzają po-
prawność rozwiązania wspólnie z całą klasą.

• Zad. 9, 11 i 12 s. 84–85 z podręcznika – uczniowie 
rozwiązują zadania w parach, następnie wybrani 
uczniowie omawiają rozwiązania na forum klasy.

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Utrwalenie pojęcia kąta i przypomnienie rodzajów 

kątów.
• Zad. 14 s. 85 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

zadanie ustnie.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4, 5 i 8 s. 36–37 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.2).
Dla chętnych: zad. 17 s. 45 ze zbioru zadań

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Porównywanie kątów. Kąty wierz-
chołkowe i przyległe
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Dzisiaj będziemy porównywać kąty, poznamy także 
kąty wierzchołkowe i przyległe oraz ich własności.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie pojęcia kąta i rodzajów kątów   
                                                                   (5 min)
• Nauczyciel rysuje na tablicy kąt ABC. Wybrany 

uczeń podpisuje elementy tego kąta.
Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Jak są położone względem siebie ramiona kąta 
prostego?

 – Jak nazywamy kąt mniejszy od kąta prostego?
 – Jaki kąt nazywamy kątem rozwartym?
 – Jakie inne rodzaje kątów poznaliśmy na poprzed-
niej lekcji?

2. Ćwiczenia w porównywaniu kątów               (12 min)
• Zad. 6, 7 i 16 s. 84–86 z podręcznika – uczniowie 

rozwiązują zadania samodzielnie, a wybrany uczeń 
przedstawia odpowiedzi.

• Zad. 6 i 7 s. 37 w zeszycie ćwiczeń (zad. 9 i 10 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.2) – uczniowie 
rozwiązują zadania indywidualnie.

3. Kąty przyległe i kąty wierzchołkowe            (18 min)
• Nauczyciel wprowadza uczniom pojęcie kąty przyle-

głe, wykonując odpowiedni rysunek.
 – Jaki kąt tworzą kąty przyległe?

Następnie wprowadza pojęcie kąty wierzchołkowe, 
wykonując odpowiedni rysunek.  

• Zad. 15 i 17 s. 86 z podręcznika – uczniowie rozwią-
zują zadania wspólnie na forum klasy, odpowiedzi 
zapisują w zeszytach. 

• Zad. 9 i 10 s. 38 w zeszycie ćwiczeń (zad. 7 i 8 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.2).

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce s. 83 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 87 z podręcznika.
Zad. 14 s. 44 ze zbioru zadań.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 87 z podręcznika,       
                        zad. 20 s. 45 ze zbioru zadań.

Temat w podręczniku: 3. Mierzenie kątów   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozpoznaje rodzaje kątów
• posługuje się kątomierzem do mierzenia kątów
• szacuje miary kątów przedstawionych na rysunku
• oblicza miary kątów przyległych

• rysuje kąty wypukłe o danej mierze
• rozwiązuje zadania dotyczące obliczania miar kątów

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca w parach
• praca z całą klasą
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 Środki dydaktyczne
• kartka 
• wachlarz do modelowania kątów
• miarki kątów
• karta pracy (załącznik 1)

 Uwagi
Nauczyciel powinien pokazać uczniom różne kąto-
mierze i omówić sposoby posługiwania się nimi.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                                 (5 min)
Temat lekcji: Mierzenie kątów
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się mierzyć kąty.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości o kątach            (5 min)
• Nauczyciel rysuje na tablicy kąt ABC. Wybrany 

uczeń wskazuje poszczególne elementy kąta: wierz-
chołek, ramiona, wnętrze kąta.

• Za pomocą wachlarza nauczyciel modeluje różne 
kąty, a uczniowie mówią, jaki to rodzaj kąta.

2. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie czytają instrukcję ćwiczenia Mierzymy 

kąty ze s. 88 z podręcznika i je wykonują. 

3. Jak mierzymy kąty?                       (10 min)
• Nauczyciel pokazuje różne rodzaje kątomierzy i ob-

jaśnia, do czego służą.
• Prezentacja animacji ze s. 88 z multibooka.
• Nauczyciel rysuje na tablicy trzy różne kąty wypu-

kłe. Trzech chętnych uczniów kolejno podchodzi do 
tablicy i każdy z nich określa rodzaj kąta, szacuje 
jego miarę, a następnie go mierzy.

4. Ćwiczenia w mierzeniu kątów wypukłych   (15 min)
• Zad. 1 s. 90 z podręcznika – zadanie z kluczem – 

jeśli uczeń poprawnie zmierzy dwa kąty z jednego 
poziomu, może przejść na następny poziom. W trak-
cie pracy uczniów nauczyciel kontroluje poprawność 
mierzenia kątów.

• Zad. 3 i 4 s. 92 z podręcznika – uczniowie określają 
rodzaje kątów, szacują ich miary, a następnie mie-
rzą kąty.

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 – Czego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?
 – Jak należy mierzyć kąty?
 – Czy na podstawie miary kąta można określić jego 
rodzaj?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3 i 4 s. 39–40 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2–5 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.3).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Mierzenie i rysowanie kątów
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji w dalszym ciągu będziemy ćwiczyli mie-
rzenie kątów oraz nauczymy się, jak narysować kąt 
o podanej mierze.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                                  (5 min)
• Uczniowie na podstawie podanej przez nauczycie-

la miary kąta określają jego rodzaj (kilka przykła-
dów), np. 72° – kąt ostry, 154° – kąt rozwarty itd.

2. Rysowanie kątów o podanej mierze              (15 min)
• Nauczyciel pokazuje na tablicy, jak poprawnie na-

rysować kąt o podanej mierze.
Dwóch chętnych uczniów rysuje kolejno na tablicy 
kąty o podanych miarach.

• Zad. 8 s. 94 z podręcznika – uczniowie rysują w pa-
rach kąty na gładkiej kartce.  

3. Rozwiązywanie zadań                      (15 min)
• Zad. 5, 6 i 13 s. 93–95 z podręcznika – uczniowie 

rozwiązują zadania indywidualnie, a następnie 
sprawdzają poprawność rozwiązań w parach. 

• Zad. 11 i 14 s. 95 z podręcznika – uczniowie rozwią-
zują zadania wspólnie na forum klasy.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Wykonywanie zadań w karcie pracy (załącznik 1).
• Ocena pracy uczniów na lekcji. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 96 z podręcznika.
Przygotowanie dwóch różnych trójkątów wyciętych 
z kolorowego papieru (potrzebne na lekcję Rodzaje 
i własności trójkątów).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 96 z podręcznika. 
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Zadanie 1
Mając narysowane jedno ramię kąta, narysuj drugie tak, aby otrzymać kąt o podanej 
mierze. 

α = 20°        β = 85°                          γ = 150°

Zadanie 2
Narysuj kąt o mierze 30° oraz kąt o mierze 45° tak, aby oba kąty miały jedno wspólne 
ramię.

Załącznik 1  

a)                                                               b)                                                               c)
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Temat w podręczniku: 4. Rodzaje i własności trójkątów   

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozpoznaje trójkąt ostrokątny, prostokątny i roz-

wartokątny
• stosuje nierówność trójkąta
• stosuje twierdzenie o sumie kątów w trójkącie
• rozwiązuje zadania dotyczące rodzajów i własności 

trójkątów
• oblicza miary kątów w trójkącie na podstawie poda-

nych w zadaniu zależności między kątami

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka 
• praca z podręcznikiem

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

 Środki dydaktyczne
• patyczki o długościach: 4 cm, 5 cm, 10 cm, 12 cm
• dwa różne trójkąty z kolorowego papieru
• klej i nożyczki
• modele trójkątów: ostrokątnego, prostokątnego, 

rozwartokątnego

 Uwagi
Każdy uczeń powinien mieć dwa trójkąty i patyczki 
(mogą być patyczki do szaszłyków). Nauczyciel dyspo-
nuje modelami trójkątów (muszą być większe, ponie-
waż służą do demonstrowania).

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Rodzaje i własności trójkątów
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki II.2–3 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji poznamy nowe własności trójkątów.

Faza realizacyjna
1. Nierówność trójkąta                      (15 min)
• Nauczyciel zadaje pytanie:

 – Czy z trzech dowolnych odcinków można zawsze 
zbudować trójkąt? (Zapewne padnie odpowiedź 
twierdząca albo zdania będą podzielone.)

Nauczyciel wyjaśnia uczniom sposób wykonania 
ćwiczenia Budujemy trójkąty ze s. 97 z podręcznika.
Odpowiedzi na pierwsze dwa pytania z ćwiczenia 
uczniowie zapisują w tabeli:

Patyczki, z których można 
zbudować trójkąt

Patyczki, z których nie 
można zbudować trójkąta

1.

2.

• Uczniowie zastanawiają się, jaki warunek muszą 
spełniać odcinki, aby można było z nich zbudo-
wać trójkąt. Wyciągają wniosek, że trójkąt można 
zbudować z trzech odcinków, jeżeli suma długości 
każdych dwóch odcinków jest większa od długości 
trzeciego odcinka.

• Nauczyciel zadaje pytanie: 
 – Czy tę nierówność trzeba zawsze sprawdzać dla 
każdego z boków trójkąta?

Zapisanie wniosku:
Z trzech odcinków można zbudować trójkąt, jeżeli 
najdłuższy odcinek jest krótszy od sumy dwóch 
pozostałych.

• Zad. 1 s. 99 z podręcznika.

2. Rodzaje trójkątów           (8 min)
• Uczniowie przypominają rodzaje kątów:

 – kąt ostry – jego miara jest większa od 0° i mniej-
sza od 90°,

 –  kąt prosty – jego miara jest równa 90°,
 –  kąt rozwarty – jego miara jest większa od 90°  
i mniejsza od 180°,

 –  kąt półpełny – jego miara jest równa 180°.
• Nauczyciel pokazuje modele trójkątów. Pyta, jakie 

kąty są w tych trójkątach. Uczniowie zapisują wnioski:
W każdym trójkącie przynajmniej dwa kąty są ostre.
Jeśli trzeci kąt także jest ostry, trójkąt nazywa-
my ostrokątnym.
Jeśli trzeci kąt jest prosty, trójkąt nazywamy 
prostokątnym.
Jeśli trzeci kąt jest rozwarty, trójkąt nazywamy 
rozwartokątnym.

3. Suma kątów w trójkącie        (12 min)
• Zad. 2 s. 100 z podręcznika – uczniowie w obu trój-

kątach, które przynieśli, podpisują kąty literami 
α, β, γ i oznaczają je różnymi kolorami. Z jednym 
z trójkątów postępują zgodnie z poleceniem z zada-
nia. Nauczyciel zadaje pytanie.
 – Ile jest równa miara kąta, który jest sumą kątów 
trójkąta?

Uczniowie wklejają ułożone kąty do zeszytu. 
• Nauczyciel w inny sposób pokazuje tę własność ką-

tów w trójkącie. 

    2 x 45 min
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 – Przyciągnijcie jeden z wierzchołków trójkąta do 
przeciwległego boku, ale tak, aby linia zgięcia 
była równoległa do tego boku. 

 – Dociągnijcie pozostałe wierzchołki do tego same-
go punktu. 

 – Zauważcie, że kąty α, β, γ układają się w kąt pół-
pełny. 

Uczniowie wklejają ułożone kąty do zeszytu i zapi-
sują wniosek: 
Wszystkie kąty trójkąta tworzą razem kąt półpeł-
ny, czyli suma kątów trójkąta wynosi 180°.

• Zad. 5 s. 43 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6 w karcie pra-
cy Radzę sobie coraz lepiej II.4).

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

 – Jakie poznaliście rodzje trójkątów?
 – Ile jest równa suma kątów trójkąta?

• Zadanie pracy domowej.
Trójkąt prostokątny s. 99 z podręcznika – przeczytać 
tekst i zrobić notatkę w zeszycie.
Zad. 6 i 8 s. 43–44 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–4 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.4).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Własności trójkątów – rozwiązywa-
nie zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.

• Sprawdzenie pracy domowej – uczniowie w parach 
sprawdzają zadania, a nauczyciel sprawdza pracę 
domową uczniów korzystających z kart pracy Radzę 
sobie coraz lepiej.

• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania dotyczące 
rodzajów i własności trójkątów. 

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                                   (5 min)
• Nauczyciel zadaje pytania:

 – Jakie znacie rodzaje trójkątów?
 – Ile wynosi suma kątów trójkąta?
 – Kiedy z trzech odcinków można zbudować trójkąt?

2. Rozwiązywanie zadań                                  (30 min)
• Zad. 3–8 s. 100 z podręcznika – uczniowie zastana- 

wiają się w parach, jak rozwiązać zadania. Następ-
nie zapisują rozwiązania na tablicy (należy zwrócić 
uwagę na zapis rozwiązań).  

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce s. 99 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagra-

dza najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 7 s. 43–44 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej II.4).
Zad. I–III Czy już umiem? s. 101 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 101 z podręcznika. 

Temat w podręczniku: 5. Własności niektórych trójkątów   
    2 x 45 min

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• rozpoznaje i nazywa trójkąt równoboczny, równora-

mienny i różnoboczny
• wskazuje ramiona i podstawę w trójkącie równora-

miennym
• rysuje trójkąt równoboczny i równoramienny za po-

mocą cyrkla i linijki 
• oblicza miary kątów w trójkącie
• nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty
• oblicza długość boku trójkąta równobocznego o da-

nym obwodzie
• wskazuje osie symetrii trójkąta
• rozwiązuje zadania dotyczące własności trójkątów

 Metody
• praca z podręcznikiem
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• kartka w kratkę
• kolorowa kreda lub kolorowe pisaki
• wycięte z papieru trójkąty: równoboczny i różno-

boczny (dla każdego ucznia)
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Własności niektórych trójkątów
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.
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Faza realizacyjna 
1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                                  (5 min)
• Nauczyciel zadaje pytania:

 – Czy zawsze z trzech danych odcinków można zbu-
dować trójkąt?

 – Co wiecie o sumie miar kątów trójkąta?
 – Jakie wyróżniamy rodzaje trójkątów, biorąc pod 
uwagę ich kąty?

 – Czy trójkąt może mieć dwa kąty proste?
 – Jak nazywamy boki w trójkącie prostokątnym?

2. Na dobry początek           (5 min)
• Nauczyciel wyjaśnia uczniom sposób wykonania 

ćwiczenia Jaki to trójkąt? ze s. 102 z podręcznika. 
Na podstawie pytań z ćwiczenia nauczyciel omawia 
z uczniami własności trójkąta równoramiennego.

3. Podział trójkątów ze względu na boki             (25 min)
• Uczniowie wklejają do zeszytu trójkąty wycięte 

podczas ćwiczenia. W tym czasie nauczyciel rysuje 
na tablicy trójkąt równoramienny. Wybrany uczeń 
zaznacza w tym trójkącie tym samym kolorem boki 
jednakowej długości oraz kąty o jednakowej mierze. 
Rysuje także oś symetrii trójkąta. Nauczyciel pod-
pisuje odpowiednie boki nazwami: ramię i podsta-
wa. Uczniowie wykonują te czynności w zeszytach. 
Nauczyciel podkreśla, że kąty przy podstawie trój-
kąta równoramiennego są równe.

• Zad. 4 s. 106 z multibooka – uczniowie rozwiązują 
zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych. 

• Zad. 8 a), b) s. 107 z podręcznika – chętni uczniowie 
wykonują przykłady na tablicy.

• Nauczyciel rozdaje uczniom wycięte trójkąty rów-
noboczne. Uczniowie składają otrzymane trójkąty 
wzdłuż osi symetrii, a następnie odpowiadają na 
pytania: 
 – Ile osi symetrii ma ten trójkąt?
 – Ile ma równych kątów?
 – Ile ma równych boków?

Uczniowie wklejają trójkąt do zeszytu i zapisują no-
tatkę:
Trójkąt równoboczny ma wszystkie boki równe. 
Ma także równe wszystkie kąty. Każdy z jego ką-
tów ma 60°.
Nauczyciel zadaje pytanie: 
 – Czy trójkąt równoboczny jest trójkątem równora-
miennym?

• Zad. 6 s. 106 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 
zadanie samodzielnie, sprawdzają rozwiązania na 
forum klasy. W podpunkcie b) można zapytać o dłu-
gość trzeciego boku trójkąta.

• Zad. 3 a) s. 106 i zad. 12 s. 108 z podręcznika.
• Uczniowie otrzymują wycięte trójkąty różnobocz-

ne. Szukają ich osi symetrii. Po stwierdzeniu, że ta 
figura nie ma osi symetrii, mierzą jej kąty i boki. 
Formułują i zapisują wnioski: 
Trójkąt różnoboczny ma boki różnej długości. Każ-
dy jego kąt ma inną miarę.

• Zad. 10 s. 107 z podręcznika – uczniowie zastana-
wiają się wspólnie nad rozwiązaniem i wykonują 
rysunek w zeszycie.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce s. 106 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–4, 6 i 7 s. 45–47 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–7  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.5).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Własności niektórych trójkątów – 
rozwiązywanie zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się rysować trójkąty równobocz-
ne i równoramienne za pomocą cyrkla i linijki, będzie-
my także stosować własności trójkątów w zadaniach.

Faza realizacyjna
1. Praca z podręcznikiem        (10 min)
• Nauczyciel prosi o przeczytanie tematu Rysowa-

nie trójkąta równobocznego ze s. 105 z podręcznika 
i narysowanie trójkąta równobocznego o boku 4 cm 
zgodnie z podanym schematem. 

• Zad. 9 a) s. 107 z podręcznika.

2. Rysowanie trójkątów         (15 min)
• Nauczyciel zadaje pytanie: 

 – Jak za pomocą cyrkla i linijki narysować trójkąt 
równoramienny o podstawie 4 cm i ramionach  
6 cm? 

Uczniowie dyskutują nad rozwiązaniem. Ustalają 
kolejne kroki prowadzące do rozwiązania problemu. 
Wybrany uczeń wykonuje zadanie na tablicy, pozo-
stali rozwiązują je w zeszytach.

• Zad. 22 s. 54 ze zbioru zadań – uczniowie wspólnie 
analizują treść zadania, ustalają kroki rozwiązania 
i zapisują rozwiązanie w zeszycie, a ochotnicy roz-
wiązują zadanie na tablicy.

3. Praca w parach          (10 min)
• Zad. 5–7, 15 i 16 s. 52–53 ze zbioru zadań – ucznio-

wie rozwiązują zadania w parach. Nauczyciel poma-
ga uczniom mającym trudności.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja zagadki z Gimnastyki dla matematyka 

ze s. 109 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagra-

dza najaktywniejszych uczniów oceną lub plusem.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 17 s. 109 z podręcznika. 
Zad. I–III Czy już umiem? s. 109 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 24 i 25 s. 54 ze zbioru zadań.
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Temat w podręczniku: 6. Wysokość trójkąta   
    2 x 45 min

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prosto-

kątne, rozwartokątne, równoboczne, równoramien-
ne i różnoboczne

• rozpoznaje wysokości w trójkącie
• rysuje wysokości w trójkącie za pomocą ekierki 
• rozwiązuje zadania dotyczące wysokości trójkąta

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• pion (sznurek z małym obciążeniem)
• duże, sztywne modele trójkątów: ostrokątnego, pro-

stokątnego, rozwartokątnego
• kolorowa kreda
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Uwagi
Uczniowie zazwyczaj mają duży problem z kreśleniem 
wysokości. Nauczyciel powinien podejść do każdego 
ucznia i sprawdzić, czy właściwie przykłada ekierkę. 

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Co to jest wysokość trójkąta?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, co to jest wysokość trójkąta, 
i nauczymy się rysować wysokości w różnych trójką-
tach.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek – pomiary przy użyciu pionu 
                                                    (15 min)
• Nauczyciel zadaje pytania:

 – Co to jest pion? 
 – Do czego się go wykorzystuje?

Nauczyciel tłumaczy uczniom, jak przy użyciu pio-
nu zmierzyć wysokość książki (zgodnie z instrukcją 
ćwiczenia Jaka wysokość? ze s. 110 w podręczniku). 
Mierząc obie wysokości książki, uczniowie uświa-
damiają sobie, że jedna figura może mieć dwie wy-
sokości.

• Jeden z uczniów stawia pionowo na brzegu ławki 
trójkąt ostrokątny. Przykłada pion do najwyższego 
punktu trójkąta i puszcza swobodnie. 
Nauczyciel wskazuje odcinek, który jest wysokością 
trójkąta. Inny uczeń mierzy tę wysokość.
Kolejna para uczniów wyznacza i mierzy wysokość 
opuszczoną z drugiego wierzchołka trójkąta, a na-
stępna para – z trzeciego.
Nauczyciel zadaje pytania:
 – Co to jest wysokość trójkąta?
 – Co to za figura geometryczna?
 – Jak wysokość jest położona w stosunku do boku, 
na który została opuszczona?

• Uczniowie w parach wyznaczają i mierzą wysokości 
w trójkącie prostokątnym i rozwartokątnym.

2. Wyciąganie wniosków                        (5 min)
• Nauczyciel, zadając pytania, tak prowadzi rozmo-

wę, aby uczniowie sformułowali następujące wnio-
ski:
 – Wysokość trójkąta to odcinek, który łączy wierz-
chołek trójkąta z przeciwległym bokiem.

 – Wysokość jest prostopadła do boku, na który zo-
stała opuszczona.

 – Każdy trójkąt ma trzy wysokości.
 – W trójkącie ostrokątnym wszystkie wysokości 
leżą wewnątrz trójkąta.

 – W trójkącie prostokątnym dwie wysokości są rów-
nocześnie bokami tego trójkąta, a trzecia leży we-
wnątrz trójkąta.

 – W trójkącie rozwartokątnym dwie wysokości leżą 
na zewnątrz trójkąta, a trzecia leży wewnątrz 
trójkąta.

3. Rysowanie wysokości                       (17 min)
• Nauczyciel rysuje na tablicy trójkąt ostrokątny, 

przykłada ekierkę i kolorową kredą rysuje poszcze-
gólne wysokości. 
Uczniowie rysują w zeszycie trójkąt ostrokątny 
i kreślą w nim wszystkie wysokości.

• Następnie nauczyciel rysuje trójkąt prostokątny 
i  jego wysokości oraz trójkąt rozwartokątny i jego 
wysokości. Należy zwrócić uwagę, że w trójkącie 
rozwartokątnym trzeba przedłużyć boki przylega-
jące do kąta rozwartego.

• Jeżeli zostanie czas, to powtarzamy ćwiczenie, ry-
sując trójkąty w różnych położeniach.

Faza podsumowująca                          (3 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
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Temat w podręczniku: 7. Równoległoboki   

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• wskazuje równoległoboki i romby wśród innych figur
• wskazuje różnice między równoległobokiem i rombem
• wymienia własności poznanych figur
• rysuje równoległoboki
• oblicza miary kątów równoległoboku
• oblicza obwód równoległoboku 
• rozwiązuje zadania dotyczące własności równole-

głoboków

 Metody
• praca z podręcznikiem
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• kartka papieru
• karta pracy (załącznik 1)

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Poznajemy równoległoboki i romby
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki  II.4–6 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (8 min)
• Uczniowie wycinają z przygotowanej kartki papieru 

romb zgodnie z instrukcją ćwiczenia Kwadrat czy 
nie kwadrat? ze s. 116 w podręczniku. 

• Uczniowie, odpowiadając na pytania nauczyciela, 
opisują własności otrzymanej figury (równoległość 
i równość boków, rodzaje kątów i ich równość, dłu-
gości przekątnych i ich wzajemne położenie).

• Nauczyciel wprowadza pojęcie rombu i równoległo-
boku.

• Uczniowie zapoznają się z różnymi równoległobokami 
przedstawionymi na s. 116 w podręczniku. Nauczyciel 

 – Czego dowiedzieliście się o wysokości trójkąta? 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–5 s. 48–49 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.6).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Wysokość trójkąta – rozwiązywa-
nie zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy ćwiczyć rysowanie wysokości 
w różnych rodzajach trójkątów oraz rozwiązywać za-
dania dotyczące wysokości w trójkątach.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                                   (5 min)
• Nauczyciel prosi wybranego ucznia o sformułowa-

nie jednego zdania na temat wysokości w trójkącie. 
Następnie prosi innego ucznia o podanie kolejnej 
informacji dotyczącej tego tematu itd. (aż do wy-
czerpania wszystkich poznanych wiadomości na 
temat wysokości w trójkącie).

2. Rozpoznawanie i kreślenie wysokości           (10 min)
• Zad. 1 i 2 s. 112–113 z podręcznika – uczniowie roz-

wiązują zadania ustnie.
• Zad. 7 s. 114 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

zadanie w zeszytach. Trzech pierwszych uczniów 
ze starannie wykreślonymi wysokościami dostaje 
oceny. Pozostali dostają plusy, pod warunkiem, że 
rysunek został wykonany starannie.   
  

3. Rozwiązywanie zadań                                  (20 min)
• Zad. 8–10 s. 114 z podręcznika – uczniowie wspólnie 

zastanawiają się nad rozwiązaniem. Nauczyciel wy-
znacza ucznia, prosi go o wybranie jednego z zadań 
i rozwiązanie go na tablicy. Następnie wyznacza 
uczniów do rozwiązania pozostałych zadań.

• Zad. 7, 10 i 11 s. 55–56 ze zbioru zadań – uczniowie 
rozwiązują zadania w parach, a następnie spraw-
dzają rozwiązania wspólnie.

Faza podsumowująca                          (5 min)
• Podsumowanie wiadomości o wysokościach w trój-

kątach i prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 115  
z multibooka.

• Prezentacja ciekawostki ze s. 115 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji – nauczyciel nagra-

dza najaktywniejszych uczniów oceną.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 115 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 18–21 s. 57 ze zbioru zadań.

 45 min
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Temat w podręczniku: 8. Wysokość równoległoboku   

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb 

i równoleglobok
• zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, 

rombu i równoległoboku
• wskazuje wysokości równoległoboku
• rysuje wysokości równoległoboku
• rysuje równoległobok, mając dane bok i wysokość 

opuszczoną na ten bok

 Metody
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka 
• burza mózgów

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

 Środki dydaktyczne
• modele równoległoboku i rombu wykonane ze sztyw-

nego papieru
• pion (sznurek z obciążnikiem)
• kolorowa kreda lub kolorowe pisaki

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

Równoległobok jest czworokątem, który ma dwie  boków  
i równoległych. Kąty leżące naprzeciwko siebie są . Suma kątów leżących przy 
jednym boku wynosi . Suma miar wszystkich kątów wynosi . Równole-
głobok ma  przekątne  długości.
Prostokąt jest równoległobokiem, który ma wszystkie  proste. 
Romb jest równoległobokiem, który ma  boki równe. Przekątne rombu prze-
cinają się pod kątem .
Kwadrat jest rombem, który ma wszystkie kąty .

zwraca uwagę, że zarówno prostokąt, jak i kwadrat są 
równoległobokami. Następnie uczniowie oglądają ry-
sunki rombów na s. 117 w podręczniku.

2.  Praca z podręcznikiem – praca w grupach 3-osobo-
wych                        (20 min)

• Każda grupa uzupełnia notatkę dotyczącą własno-
ści równoległoboku i rombu (załącznik 1), opierając 
się na wiadomościach ze s. 117–118 w podręczniku.

• Zad. 4, 5 i 11 s. 119–120 z podręcznika – każdy uczeń 
w grupie rozwiązuje inne zadanie, a następnie pre-
zentuje jego rozwiązanie na forum grupy. Pozostali 
uczniowie weryfikują poprawność rozwiązania.

• Zad. 12 s. 120 z multibooka – uczniowie rozwiązują 
zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych. 
  

3. Rysowanie równoległoboków                       (7 min)
• Zad. 7 i 15 s. 119–120 z podręcznika – uczniowie 

wykonują zadania indywidualnie.

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

 – Jakie figury poznaliśmy na dzisiejszej lekcji?
 – Jaką własność mają boki równoległoboku?
 – Ile wynosi suma miar kątów równoległoboku?
 – Pod jakim kątem przecinają się przekątne rombu?
 – Ile wynosi miara kąta ostrego rombu, jeśli kąt 
rozwarty ma 150°?

 – Ile wynosi obwód równoległoboku o bokach dłu-
gości 5 cm i 4 cm?

 – Jaką długość ma bok rombu o obwodzie 36 m?
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–7 s. 51–52 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–8  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.7).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 121 z podręcznika.

Załącznik 1  

 45 min
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Temat w podręczniku: 9. Trapezy 
    2 x 45 min

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• wskazuje trapezy wśród innych figur
• rozpoznaje rodzaje trapezów
• zna własności trapezów: równoramiennego i pro-

stokątnego
• rysuje trapezy o danych długościach podstaw
• rysuje trapezy o danych długościach podstaw i wy-

sokości
• rysuje trapezy o danych długościach boków i da-

nych kątach
• oblicza brakujące miary kątów trapezu
• oblicza brakujące długości odcinków w trapezie
• rysuje wysokość trapezu
• określa liczbę osi symetrii danego trapezu i je rysuje
• oblicza obwód trapezu
• rozwiązuje zadania dotyczące własności trapezów

 Metody
• praca z podręcznikiem
• ćwiczenia aktywizujące

• pogadanka
 

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

 Środki dydaktyczne
• kredki lub flamastry
• prostokąt o wymiarach 13 cm × 3 cm
• trapez równoramienny wycięty z kolorowej kartki 

(dla każdego ucznia)
• klej
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5
 

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Trapezy
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki II.7–8 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Utrwalenie wiadomości dotyczących równoległobo-

ków i rombów             (5 min)
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 – Co to jest równoległobok?
 – Co to jest romb? 
 – Czy dowolny romb jest równoległobokiem?
 – Czy dowolny równoległobok jest rombem?
 – Co możemy powiedzieć o kątach równoległoboku?
 – Co to jest przekątna?
 – Ile przekątnych ma równoległobok i co można po-
wiedzieć o tych przekątnych?

 – Jakie własności mają przekątne rombu?

2. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie w parach wykonują ćwiczenie Wysokość 

równoległoboku ze s. 122 z podręcznika.

3. Wysokość równoległoboku          (5 min)
• Uczniowie na modelach równoległoboku i rombu ry-

sują odcinki, które łączą dwa równoległe boki figury 
i są do nich prostopadłe, czyli wysokości. Uczniowie 
wskazani przez nauczyciela zaznaczają kolorową 
kredą lub kolorowymi pisakami wysokości w nary-
sowanym na tablicy równoległoboku i rombie. 

• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 123 z multi-
booka.

4. Rysowanie równoległoboków i ich wysokości  
                                                    (15 min)

• Zad. 4–6 s. 53–54 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.8).
Dla dociekliwych s. 54 w zeszycie ćwiczeń – zadanie 
rozwiązują uczniowie, którzy wcześniej skończyli 
pracę. Nauczyciel sprawdza poprawność rozwiązań.

• Zad. 4–6 s. 124 z podręcznika – uczniowie wyko-
nują zadania indywidualnie w zeszytach. Nauczy-
ciel cały czas kontroluje poprawność wykonywania  
zadań.

5. Burza mózgów           (5 min)
• Zad. 7 s. 124 z podręcznika – uczniowie wspólnie za-

stanawiają się, jak narysować równoległobok o da-
nej długości boku i wysokości na niego opuszczonej. 
Zastanawiają się także nad pytaniem postawionym 
w zadaniu.

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

 – Co to jest wysokość równoległoboku?
 – Czy w równoległoboku wysokości opuszczone na 
różne boki są równe?

 – Czy wysokość równoległoboku musi być poprowa-
dzona z wierzchołka?

 – Ile można narysować równoległoboków o podanej 
wysokości?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–III Czy już umiem? s. 125 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 11 s. 124 z podręcznika.
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Faza realizacyjna
1. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji   
                                                     (5 min)
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania: 

 – Co to jest równoległobok?
 – Czy romb jest równoległobokiem?
 – Czy równoległobok jest rombem?
 – Jakie własności ma romb?

Nauczyciel rysuje równoległobok (niebędący rom-
bem) i prosi ucznia o narysowanie wysokości opusz-
czonych na różne boki.
 – Czy te wysokości mają tę samą długość?

Nauczyciel rysuje romb i prosi ucznia o narysowa-
nie wysokości opuszczonych na różne boki.
 – Czy te wysokości mają tę samą długość?

2. Na dobry początek            (5 min)
• Uczniowie wykonują polecenia z ćwiczenia Tniemy 

pasek ze s. 126 z podręcznika. Nauczyciel objaśnia, 
że otrzymane figury to trapezy. Uczniowie wklejają 
trapezy do zeszytu i podpisują właściwe boki na-
zwami: podstawa, ramię, a odcinek zaznaczony na 
zielono – wysokość.

3. Praca z podręcznikiem        (25 min)
• Uczniowie czytają informacje o trapezach ze  

s. 127–128 z podręcznika. W tym czasie nauczyciel 
rysuje na tablicy trapez. Następnie prosi chętnego 
ucznia, aby uzasadnił, że suma kątów przy jednym 
ramieniu trapezu wynosi 180°.

• Zad. 7 s. 129 z podręcznika – wybrani uczniowie 
zapisują rozwiązanie na tablicy, a pozostali w ze-
szytach.

• Nauczyciel rozdaje uczniom trapezy równoramien-
ne wycięte z papieru.
Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Czym charakteryzuje się trapez równoramienny?
 – Ile osi symetrii ma ten trapez?
 – Co można powiedzieć o kątach leżących przy tej 
samej podstawie trapezu?

Uczniowie wklejają figurę do zeszytu i opisują krót-
ko jej własności.

• Zad. 9 s. 129 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 
zadanie samodzielnie. 

• Nauczyciel prosi o narysowanie trapezu równora-
miennego o podstawach 6 cm i 4 cm oraz wysokości 
3 cm.
Uczniowie proponują rozwiązania. Wspólnie zasta-
nawiają się nad ich poprawnością. Pomysłodawca 
wykonuje rysunek na tablicy, a pozostali w zeszy-
tach.

• Zad. 5 s. 129 z podręcznika – po rozwiązaniu zada-
nia nauczyciel zadaje uczniom pytania:
 – Ile osi symetrii ma narysowany przez was trapez?
 – Czy prostokąt jest trapezem prostokątnym?

Nauczyciel zwraca uwagę, że w trapezie prosto-
kątnym ramię prostopadłe do podstaw jest jedno-
cześnie wysokością tego trapezu. Prosi chętnego 

ucznia o narysowanie dwóch innych odcinków, któ-
re też są wysokościami trapezu.

• Zad. 6 i 8 s. 129 z podręcznika – uczniowie rozwią-
zują zadania w parach. Nauczyciel, przechodząc po 
klasie, sprawdza poprawność rozwiązań i w razie 
konieczności pomaga.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce s. 128 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–7 s. 56 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej II.9).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Własności trapezów – rozwiązywa-
nie zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna
1. Obwód trapezu          (15 min)
• Wybrany uczeń przypomina, jak się oblicza obwód 

figury.  
• Zad. 4 s. 64 ze zbioru zadań – uczniowie wykonu-

ją zadanie samodzielnie w zeszytach, a następnie 
wymieniają się w parach zeszytami i sprawdzają 
rozwiązania.

• Zad. 6 i 9 s. 64–65 ze zbioru zadań – chętni ucznio-
wie przedstawiają pomysły, jak rozwiązać zadania, 
wykonują obliczenia i rysunki na tablicy, a reszta 
uczniów zapisuje rozwiązania w zeszytach.

2. Rozwiązywanie zadań dotyczących własności tra-
pezów            (20 min)

• Zad. 8 i 16 s. 65 ze zbioru zadań, zad. 10 s. 130 
z  podręcznika – uczniowie wykonują zadania sa-
modzielnie w zeszytach. Na rozwiązanie mają  
12 min. Nauczyciel, przechodząc po klasie, spraw-
dza poprawność rozwiązań. Tym, którzy poprawnie 
rozwiązali tylko dwa zadania, stawia plus, a tym, 
którzy rozwiązali dobrze trzy zadania – ocenę bar-
dzo dobrą. Ochotnik tłumaczy przy tablicy rozwią-
zanie zadania 16.

• Zad. 16 s. 130 z podręcznika – uczniowie dyskutują 
nad rozwiązaniem zadania w parach. Jedna z par 
przedstawia pomysł rozwiązania przy tablicy. Pozo-
stali rozwiązują zadanie w zeszytach według poda-
nego pomysłu.

Faza podsumowująca                            (5 min)
• Podsumowanie wiadomości o trapezach. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 13 s. 130 z podręcznika. 
Zad. I–III Czy już umiem? s. 131 z podręcznika.
Dla chętnych: zad. 20 i 21 s. 66 ze zbioru zadań.
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 45 minTemat w podręczniku: 10. Klasyfikacja czworokątów   

 Cele ogólne
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt, romb, 

równoległobok i trapez
• wskazuje poznane czworokąty wśród innych figur
• zna własności kwadratu, prostokąta, rombu, rów-

noległoboku i trapezu
• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem własności 

czworokątów
• oblicza brakujące miary kątów w czworokącie, wy-

korzystując twierdzenie o sumie kątów w czworo-
kącie

• określa zależności między czworokątami

 Metody
• praca z podręcznikiem
• ćwiczenia aktywizujące
• pogadanka 

 Formy pracy
• praca indywidualna
• praca z całą klasą

 Środki dydaktyczne
• tangram
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

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

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek           (5 min)
• Uczniowie układają czworokąty zgodnie z polece-

niem z ćwiczenia Tangram ze s. 132 z podręcznika. 
Nazywają otrzymane czworokąty.

2. Praca z podręcznikiem                      (10 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 133 z multi-

booka.
• Uczniowie analizują schemat klasyfikacji czworo-

kątów ze s. 133 z podręcznika, a następnie odpo-
wiadają na pytania:
 – Dlaczego kwadrat jest otoczony jedną pętlą, 
w której znajdują się romby, i drugą, w której są 
prostokąty?

 – Jakie zależności między czworokątami można od-
czytać z rysunku?

 – Czy kwadrat jest równoległobokiem?
 – Czy prostokąt jest trapezem?
 – Czy prostokąt jest kwadratem?
 – Czy równoległobok jest trapezem?
 – Czy można narysować czworokąt, który nie jest 
trapezem?

• Uczniowie zapoznają się z informacjami dotyczący-
mi sumy kątów czworokąta ze s. 133 z podręcznika.

3. Ćwiczenia            (20 min)
• Zad. 2 s. 134 z podręcznika – uczniowie wykonują 

zadanie ustnie, wymieniają wierzchołki czworokąta 
i określają jego rodzaj.

• Zad. 3 s. 134 z podręcznika – chętni uczniowie roz-
wiązują na tablicy kolejne podpunkty z zadania.

• Zad. 8–10 s. 135 z podręcznika – uczniowie zasta-
nawiają się wspólnie nad rozwiązaniem na forum 
klasy. Rozwiązania zapisują w zeszytach.

• Zad. 18 i 20 s. 69 ze zbioru zadań – uczniowie wyko-
nują zadania indywidualnie.

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

 – Czy trapez jest prostokątem?
 – Czy kwadrat jest rombem?
 – Czy prostokąt jest trapezem?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–7 s. 57–59 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1 i 2 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej II.10).


