
51V. Pola figur

 45 min

DZIAŁ V. Pola figur 
Temat w podręczniku: 1. Pole figury   

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

 Cele szczegółowe 

Uczeń:
• stosuje pojęcie pola figury jako liczby kwadratów 

jednostkowych
• oblicza pole prostokąta
• oblicza pola figur znajdujących się na kratownicy
• stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2

• rozwiązuje zadania dotyczące pól figur

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• kilkanaście kwadratów o boku 1 dm (np. 15 sztuk)
• magnesy

 Uwagi
Należy zwrócić uwagę, żeby uczniowie obliczając pola 
i obwody figur (prostokąt, kwadrat), najpierw wska-
zywali metodę obliczeń, czyli podstawiali liczby do 
wzoru, a potem wykonywali działania. Bardzo ważne 
jest, aby w końcowym wyniku zawsze była podana 
jednostka.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Obliczanie pola figury
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się obliczać pola figur.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (5 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Stoi na stacji… we-

dług instrukcji ze s. 46 z podręcznika. 

2. Przypomnienie wiadomości z klasy 4       (12 min)
• Nauczyciel zadaje pytanie:

 – Co to znaczy zmierzyć pole figury? 
Nauczyciel prowadzi rozmowę tak, aby pojawiło się 
stwierdzenie, że zmierzyć pole figury to znaczy po-
liczyć, ile potrzeba kwadratów jednostkowych, aby 
ją wypełnić.
 – Czy pole figury musi być wyrażone liczbą natu-
ralną?

 – Jakie znacie jednostki pola?
• Nauczyciel rysuje na tablicy prostokąt o wymia-

rach 30 cm × 40 cm. Wybrany uczeń wypełnia jego 
wnętrze kwadratami jednostkowymi (przytwierdza 
magnesami). 
 – Ile wynosi pole tego prostokąta?
 – Czy w przypadku prostokąta trzeba liczyć kwa-
draty jednostkowe?

 – Jaki jest wzór na pole prostokąta? 
• Nauczyciel rysuje na tablicy prostokąt i podaje jego 

wymiary: 8 cm i 3 dm.
 – Wymiary prostokąta są podane w różnych jed-
nostkach. Co trzeba zrobić, zanim policzymy jego 
pole?

Wybrany uczeń przedstawia długości boków w tych 
samych jednostkach i oblicza pole prostokąta. 
Warto poprosić drugiego ucznia, aby przedstawił 
długości boków w innej jednostce i też obliczył pole. 
Otrzymanie dwóch wyników (240 cm2 i 2,4 dm2) 
umożliwi obserwację, że jednostki pola zamienia się 
inaczej niż jednostki długości. (Do tego zagadnienia 
wrócimy w temacie Różne jednostki pola).

 
3. Ćwiczenia w obliczaniu pól figur        (18 min)
• Zad. 1 s. 48 z podręcznika – zadanie z kluczem – je-

śli uczeń poprawnie rozwiąże przykłady a) i b) z jed-
nego poziomu, może przejść na następny poziom, 
w przeciwnym wypadku musi rozwiązać wszystkie 
pozostałe przykłady z tego poziomu i dopiero może 
przejść na następny. 

• Zad. 4, 5 i 7 s. 50 z podręcznika – uczniowie rozwią-
zują zadania w parach.

• Zad. 18 s. 51 z multibooka – uczniowie rozwiązują 
zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.

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

 – Na czym polega mierzenie pola figury?
 – W jakich jednostkach mierzymy pole?
 – Jak obliczamy pole prostokąta?

• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–6 i 8 s. 106–107 w zeszycie ćwiczeń (zad. 2, 3, 6 
i 7 w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.1*).

* Karty pracy Radzę sobie coraz lepiej można pobrać z portalu 
dlanauczyciela.pl
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    2 x 45 minTemat w podręczniku: 2. Pole równoległoboku i rombu   

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• oblicza pole równoległoboku i rombu o danej pod-

stawie i wysokości
• oblicza pole rombu o danych przekątnych
• rozwiązuje zadania dotyczące pola równoległoboku 

i rombu 

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• trzy identyczne równoległoboki
• kolorowe flamastry lub kredki
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Uwagi
Na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie sami podejmują 
decyzję, które zadania rozwiązują. Stawianie punktów 
za poprawne rozwiązanie zadania motywuje uczniów do 
pracy. Można sumować punkty z kilku lekcji, żeby zmo-
tywować uczniów do systematycznej pracy.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Jak obliczamy pole równoległobo-
ku i rombu?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.1 (opcjonalnie)*.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać pole równo-
ległoboku i rombu.

Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie wiadomości o równoległobokach 

i rombach            (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 wielokąta?
 – Ile przekątnych ma równoległobok i co można po-
wiedzieć o tych przekątnych?

 – Jakie własności mają przekątne rombu?
 – Czy w równoległoboku wysokości opuszczone na 
różne boki są równe?

2. Na dobry początek           (8 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Przetnij i przełóż  

– równoległobok zgodnie z instrukcją ze s. 53 z pod-
ręcznika. 

3. Pole równoległoboku i rombu         (12 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 53 z multi- 

booka.
• Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie:

Pole równoległoboku jest równe iloczynowi długości 
podstawy i wysokości opuszczonej na tę podstawę.

• Nauczyciel odwołuje się do wiedzy uczniów o tym, że 
równoległobok, który nie jest rombem, ma sąsied-
nie boki różnej długości, a wysokości prostopadłe 
do tych boków też są różne. Zaznacza na rysunku 
równoległoboku jednym kolorem bok a i wysokość 
ha, a innym kolorem bok b i wysokość hb. 
Uświadamia uczniom, że pole równoległoboku mo-
żemy zatem obliczyć dwoma sposobami:

P = a ∙ ha lub P = b ∙ hb 
• Następnie uczniowie zapisują wzór na pole rombu:

Pole rombu jest równe połowie iloczynu długości 
jego przekątnych.
P = 1

2 ∙ d1 ∙ d2, gdzie d1, d2 długości przekątnych 
rombu
Warto uczniom pokazać różne formy zapisu tego sa-
mego wzoru, przedstawione w Dobrej radzie ze s. 54 
z podręcznika.

4. Ćwiczenia w obliczaniu pól równoległoboków i rom-
bów                              (10 min)

• Zad. 1 s. 57 z podręcznika – zadanie z kluczem – 
jeśli uczeń poprawnie rozwiąże dwa kolejne przy-
kłady z jednego poziomu, może przejść na następny 
poziom.

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

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – Jak obliczamy pole równoległoboku, a jak rombu?

* Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje 
do decyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach lekcji nie 
uwzględniono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kartkó-
wek. Kartkówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl.
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• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–6 s. 110–111 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–7  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.2).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań dotyczących 
pola równoległoboku i rombu
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność ob-
liczania pola równoległoboku i rombu.

Faza realizacyjna
1.  Rozwiązywanie zadań dotyczących pól równoległo-

boków i rombów          (20 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 59 z multibooka.
• Zad. 5, 6 i 8 s. 59 z podręcznika – uczniowie roz-

wiązują zadania w parach. Nauczyciel przypomina 
uczniom o wykonaniu rysunku pomocniczego oraz 
zapisaniu wzoru na pole danej figury. Po upływie 
ustalonego czasu chętni uczniowie odczytują swoje 
rozwiązania.

• Zad. 7 s. 59 z podręcznika – nauczyciel prosi jedne-
go ucznia o przeczytanie treści zadania, a następnie 

analizuje je ze wszystkimi uczniami, zastanawiając 
się, jak obliczyć wysokość równoległoboku.

• Zad. 9 s. 59 z podręcznika.

2. Praca samodzielna                      (15 min)
• Zad. 4–8, 12 i 15–22 s. 125–127 ze zbioru zadań – 

uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie, każdy 
uczeń sam podejmuje decyzję, które zadania roz-
wiązuje.
Uczeń otrzymuje za każde poprawnie rozwiąza-
ne zadanie 2 punkty (zad. 4–8, 12 i 15 s. 125–126) 
lub 3 punkty (zad. 16–22 s. 127). Jeśli uczeń zbierze 
6 punktów, otrzymuje plus za pracę na lekcji. (Uczeń 
może otrzymać tyle plusów, ile uzyska wielokrotno-
ści 6 punktów.) Nauczyciel na bieżąco sprawdza po-
prawność rozwiązań i przyznaje punkty (zapisuje je 
na kartce).
Aby nauczycielowi łatwiej było sprawdzać zadania, 
warto je wcześniej rozwiązać.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Powtórzenie wzorów na pole równoległoboku i rombu. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 7–9 s. 111–112 w zeszycie ćwiczeń (zad. 8–11 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.2). 
Zad. I–III Czy już umiem? s. 61 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 3. Pole trójkąta   
    2 x 45 min

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• oblicza pole trójkąta
• oblicza pole trójkąta umieszczonego na kratownicy 

z możliwością odczytania potrzebnych długości
• oblicza wysokość trójkąta, znając jego pole i długość 

podstawy 
• oblicza długość podstawy trójkąta, znając jego pole 

i wysokość
• rozwiązuje zadania dotyczące pola trójkąta 

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5
• dwa jednakowe trójkąty ostrokątne
• dwa jednakowe trójkąty prostokątne
• dwa jednakowe trójkąty rozwartokątne
• rozsypanka wyrazowa (załącznik 1)
• kolorowa kreda lub kolorowe pisaki

 Uwagi
Na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie sami podej-
mują decyzję, które zadania rozwiązują. Stawianie 
punktów za poprawne rozwiązanie zadania motywu-
je uczniów do pracy. Można sumować punkty z kilku 
lekcji, żeby zmotywować uczniów do systematycznej 
pracy.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Jak obliczamy pole trójkąta?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.2 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji nauczymy się obliczać pole trój-
kąta.
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Faza realizacyjna
1.  Przypomnienie wiadomości o wysokościach w trój-

kącie                        (10 min)
• Nauczyciel zadaje uczniom pytanie:

 – Ile wysokości ma każdy trójkąt?
Następnie rysuje na tablicy trójkąt ostrokątny, pro-
si chętnego ucznia o narysowanie wszystkich jego 
wysokości. Tę samą czynność powtarza dla trójkąta 
prostokątnego i rozwartokątnego. 

2. Na dobry początek            (8 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Z jednakowych trój-

kątów zgodnie z instrukcją ze s. 62 z podręcznika.

3. Wzór na pole trójkąta          (17 min)
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

 – Jak obliczamy pole równoległoboku?
 – Jaką częścią równoległoboku jest pole każdego 
z tych trójkątów?

 – Jak obliczamy pole trójkąta?
• Nauczyciel przyczepia do tablicy kartki z rozsypan-

ką wyrazową i prosi uczniów o ułożenie zdania (za-
łącznik 1).
Uczniowie zapisują zdanie w zeszytach.

• Nauczyciel oznacza na rysunku trójkąta boki litera-
mi a, b, c zaś wysokości odpowiednio ha, hb, hc. Naj-
lepiej użyć kolorów, tak aby bok i wysokość do niego 
prostopadła były oznaczone tym samym kolorem. 
Prosi uczniów o zapisanie wzoru na pole trójkąta 
z  wykorzystaniem podanych oznaczeń. Po zapisa-
niu jednego wzoru nauczyciel zadaje pytanie:
 – Czy jest to jedyny sposób obliczenia pola trójkąta?

Uczniowie sami lub z pomocą nauczyciela zapisują 
pozostałe wzory.

P = 1
2  ∙ a ∙ ha

P = 1
2  ∙ b ∙ hb

P = 1
2  ∙ c ∙ hc

• Nauczyciel omawia z uczniami Dobrą radę ze s. 63 
z podręcznika, dotyczącą różnych sposobów zapisu 
wzoru na pole trójkąta. Warto podkreślić, że jest to 
ten sam wzór, tylko różnie zapisany.

• Uczniowie czytają Dobrą radę ze s. 63 z podręcz-
nika.

• Zad. 1 s. 65 z podręcznika – zadanie z kluczem – 
jeśli uczeń poprawnie rozwiąże trzy kolejne przy-
kłady z jednego poziomu, może przejść na następny 
poziom.

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

 – Jak obliczamy pole trójkąta?
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–6 s. 113–114 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.3).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Pole trójkąta – rozwiązywanie za-
dań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć umiejętność ob-
liczania pola trójkąta.

Faza realizacyjna
1. Rozwiązywanie zadań dotyczących pól trójkątów 
                                                    (20 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 67 z multi- 

booka.
• Zad. 2, 4 i 5 s. 67 z podręcznika – uczniowie roz-

wiązują zadania w parach. Nauczyciel przypomina 
uczniom o wykonaniu rysunku pomocniczego oraz 
zapisaniu wzoru na pole trójkąta. Po upływie usta-
lonego czasu chętni uczniowie odczytują swoje roz-
wiązania.

• Zad. 6 s. 67 z multibooka – uczniowie rozwiązują 
zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.

• Zad. 8 s. 68 z podręcznika – nauczyciel prosi jedne-
go ucznia o przeczytanie treści zadania. Uczniowie 
wspólnie zastanawiają się nad rozwiązaniem. War-
to zapisać na tablicy wszystkie poprawne rozwią-
zania.

• Zad. 10 s. 68 z podręcznika – uczniowie wspólnie za-
stanawiają się nad rozwiązaniem zadania. Chętny 
uczeń zapisuje je na tablicy.

2. Praca samodzielna          (15 min)
• Zad. 1–5, 7–12 i 14–19 s. 128–130 ze zbioru zadań – 

uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie, każdy 
uczeń sam podejmuje decyzję, które zadania roz-
wiązuje.
Uczeń otrzymuje za każde poprawnie rozwiązane 
zadanie 2 punkty (zad. 1–5, 7 i 8 s. 128–129) lub  
3 punkty (zad. 9–12 i 14–19 s. 129–130). Jeśli uczeń 
zbierze 6 punktów, otrzymuje plus za pracę na lek-
cji. (Uczeń może otrzymać tyle plusów, ile uzyska 
wielokrotności 6  punktów.) Nauczyciel na bieżąco 
sprawdza poprawność rozwiązań i przyznaje punk-
ty (zapisuje je na kartce).
Aby nauczycielowi łatwiej było sprawdzać zadania, 
warto je wcześniej rozwiązać.

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Zad. I Czy już umiem? s. 69 z podręcznika. 
• Zadanie pracy domowej.
Zad. II i III Czy już umiem? s. 69 z podręcznika.
Zad. 7 i 8 s. 115 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej V.3).
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Pole trójkąta

jest równe

połowie iloczynu

długości podstawy

i wysokości 

opuszczonej na tę podstawę.

Załącznik 1  
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 Cele ogólne
• doskonalenie sprawności rachunkowej
• wykorzystywanie i tworzenie informacji
• wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
• rozumowanie i argumentacja

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• oblicza pole trapezu
• oblicza pole trapezu umieszczonego na kratownicy 

z możliwością odczytania potrzebnych długości
• oblicza pole wielokąta, który da się podzielić na tra-

pezy
• oblicza wysokość trapezu, mając podane pole i dłu-

gości podstaw
• rozwiązuje zadania dotyczące pola trapezu

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna

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

 Środki dydaktyczne
• dwa paski papieru o szerokości 5 cm każdy w róż-

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

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                           (5 min)
Temat lekcji: Pole trapezu
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Przeprowadzenie kartkówki V.3 (opcjonalnie).
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji nauczymy się obliczać pole trapezu, wpro-
wadzimy wzór ułatwiający te obliczenia.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek            (8 min)
• Nauczyciel objaśnia ćwiczenie Pas trapezów ze s. 70 

z podręcznika. Uczniowie wykonują to ćwiczenie 
samodzielnie.

2. Wzór na pole trapezu          (15 min)
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 70 z multibo-

oka.
• Uczniowie zapisują w zeszytach wzór na pole tra-

pezu.

• Nauczyciel omawia z uczniami przykłady ze s. 71 
z podręcznika. Przypomina uczniom o konieczno-
ści wykonywania rysunku pomocniczego, wypisy-
wania danych oraz o tym, że przed podstawieniem 
liczb do wzoru na pole długości odcinków muszą być 
wyrażone w tych samych jednostkach.

3. Ćwiczenia w obliczaniu pól trapezów        (12 min)
• Zad. 1 s. 72 z podręcznika – zadanie z kluczem – jeśli 

uczeń poprawnie rozwiąże trzy kolejne przykłady z 
jednego poziomu, może przejść na następny poziom.

• Zad. 2, 3 i 5 s. 74 z podręcznika – uczniowie wyko-
nują zadania samodzielnie.

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

 – W jaki sposób obliczamy pole trapezu?
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 116–117 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–3 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.4).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Pole trapezu – rozwiązywanie  
zadań
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania dotyczące 
pola trapezu.

Faza realizacyjna
1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji  
                                                    (10 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 74 

z multibooka.
• Zad. 6 i 7 s. 74 z podręcznika – uczniowie rozwią-

zują zadania samodzielnie. Nauczyciel, przechodząc 
po klasie, sprawdza poprawność rozwiązań.

2.  Rozwiązywanie zadań – praca w grupach   (25 min)
• Zad. 9–13 s. 132 ze zbioru zadań – uczniowie pra-

cują w grupach 4-osobowych. Wspólnie analizują 
treść zadań i rozwiązują je w zeszycie. Następnie 
reprezentant grupy prezentuje rozwiązanie wska-
zanego przez nauczyciela zadania. Pozostali ucznio-
wie oceniają poprawność rozwiązania i przygotowa-
nie osoby prezentującej. 

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Gimnastyka dla matematyka s. 75 z multibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 6–8 s. 117–118 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4 i 5 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej V.4).
Dla chętnych: zad. 20 s. 133 ze zbioru zadań.

Temat w podręczniku: 4. Pole trapezu   
    2 x 45 min
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 45 minTemat w podręczniku: 5. Różne jednostki pola 

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• stosuje jednostki pola: km2, m2, cm2, dm2, mm2, ar, 

hektar
• wyraża pole powierzchni danej figury w różnych 

jednostkach
• zamienia jednostki pola
• rozwiązuje zadania z wykorzystaniem różnych jed-

nostek pola

 Metody
• praca z podręcznikiem
• gra dydaktyczna

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

 Środki dydaktyczne
• kartonowe modele jednostek pola: cm2, dm2, m2

• kartki w kratkę 
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 5

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca                            (5 min)
Temat lekcji: Różne jednostki pola
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na dzisiejszej lekcji poznamy różne jednostki pola oraz 
sposoby ich zamiany.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek             (5 min)
• Uczniowie w grupach 3-, 4-osobowych wykonują 

ćwiczenie Jakie pole? ze s. 76 z podręcznika.

2. Zamiana jednostek pola          (10 min)
• Uczniowie wymieniają znane im jednostki pola i po-

dają przedmioty, których powierzchnię jest wygod-
nie mierzyć w danej jednostce. Nauczyciel podaje 
informacje o jednostkach niewymienionych przez 
uczniów. Uczniowie wspólnie z nauczycielem anali-
zują tabelę ze s. 77 z podręcznika.

• Zad. 4 s. 82 z podręcznika – celem tego zadania jest 
uświadomienie uczniom, że jednostki pola zamie-
niamy inaczej niż jednostki długości. Można także 
wykonać podobne ćwiczenie dotyczące zamiany me-
trów kwadratowych na decymetry kwadratowe.

• Uczniowie z pomocą nauczyciela analizują tabele 
ze s. 78 z podręcznika, dotyczące zależności między 
jednostkami pola. 
Warto jednak doradzić uczniom, aby gdzie to jest 
możliwe, zamieniali jednostki długości, a nie jed-
nostki pola. Pozwoli im to uniknąć wielu błędów.

3. Ćwiczenia w zamianie jednostek pola        (20 min)
• Zad. 1 s. 80 z podręcznika – zadanie z kluczem – 

jeśli uczeń poprawnie rozwiąże trzy kolejne przy-
kłady z jednego poziomu, może przejść na następny 
poziom.

• Zad. 3, 6, 7 i 8 s. 82 z podręcznika – wybrani ucznio-
wie rozwiązują zadania na tablicy, pozostali w ze-
szytach.

• Zad. 17–19 s. 136 ze zbioru zadań – zadania te roz-
wiązują uczniowie, którzy wcześniej skończyli pracę. 

Faza podsumowująca                           (5 min)
• Prezentacja Wiedzy w pigułce ze s. 82 z multi- 

booka. 
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–6 s. 120 w zeszycie ćwiczeń  (zad. 2 i 3 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej V.5).
Zad. I–III Czy już umiem? s. 83 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 120 w zeszycie ćwi-
czeń.


