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Temat w podręczniku: 1. Bryły i ich objętość

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozpoznaje oraz nazywa graniastosłupy proste 

i ostrosłupy
• posługuje się poprawnie pojęciami: krawędź, wierz-

chołek, podstawa, ściana boczna i wskazuje te ele-
menty na modelach brył

• podaje liczbę ścian, wierzchołków, krawędzi, podstaw 
i ścian bocznych poszczególnych graniastosłupów 
i ostrosłupów

• rysuje w rzucie graniastosłup prosty i ostrosłup
• oblicza objętość prostopadłościanu i sześcianu
• oblicza objętość graniastosłupa prostego
• oblicza pojemność naczynia w litrach
• rozwiązuje zadania tekstowe związane z objętością

 Metody
• pogadanka
• burza mózgów

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

 Środki dydaktyczne
• kartoniki z cyframi od 1 do 9
• zestaw modeli brył
• aplikacja Klucz do geometrii
• siatki brył
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (4 min)
Temat lekcji: Graniastosłupy i ostrosłupy
• Czynności organizacyjno-porządkowe
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji przypomnimy sobie, jak wyglądają gra-
niastosłupy i ostrosłupy. Powtórzymy pojęcia związane 
z tymi bryłami.Nauczymy się obliczać objętość grania-
stosłupa.

Faza realizacyjna

1. Przypomnienie wiadomości o bryłach  (10 min)
• Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii 

graniastosłup o podstawie trójkątnej. Chętny uczeń 
podaje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian tej bryły, 
a następnie zaznacza te elementy w aplikacji. Wszy-
scy uczniowie sprawdzają poprawność odpowiedzi. 

• Nauczyciel pokazuje kolejne graniastosłupy, w tym 
sześcian i prostopadłościan, i zadaje podobne pytania.

• Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii 
ostrosłup o podstawie trójkątnej. Chętny uczeń po-
daje liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian tej bryły, 
a następnie zaznacza te elementy w aplikacji. Wszy-
scy uczniowie sprawdzają poprawność odpowiedzi. 

• Nauczyciel pokazuje kolejne ostrosłupy i zadaje po-
dobne pytania.

• Warto przypomnieć uczniom, jak tworzy się nazwy 
graniastosłupów i ostrosłupów.

• Nauczyciel pokazuje uczniom model lub szkielet 
czworościanu foremnego i wyjaśnia jego nazwę.

2. Rysowanie graniastosłupów i ostrosłupów (15 min)
• Zad. 2 s. 109 z podręcznika – uczniowie rysują w ze-

szytach graniastosłupy i ostrosłupy. Uczniowie, któ-
rzy mają trudności z rysowaniem brył, mogą na-
rysować najpierw sześcian i prostopadłościan oraz 
ostrosłup o podstawie czworokątnej.

3. Jak obliczamy objętość?   (15 min)
• Nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące ob-

jętości:
 – Jak obliczamy objętość prostopadłościanu?
 – Ile wynosi objętość sześcianu o krawędzi długości 
2 cm?

 – Ile wynosi objętość prostopadłościanu o krawę-
dziach długości 1 cm, 2 cm i 3 cm?

 – W jakich jednostkach możemy wyrazić objętość?
• Nauczyciel prezentuje animację ze s. 106 z multi-

booka.
• Chętny uczeń odczytuje Dobrą radę ze s. 109 z pod-

ręcznika
• Zad. 1 s. 109 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

zadanie w zeszytach, a następnie wybrany uczeń 
czyta głośno wyniki.

Faza podsumowująca (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:
 – Czym różnią się graniastosłupy od ostrosłupów?
 –  Ile ścian, wierzchołków, krawędzi, podstaw i ścian 

bocznych ma graniastosłup o podstawie sześcio-
kątnej, a ile graniastosłup o podstawie w kształcie 
dwudziestokąta?

    2 x 45 min
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 –  Ile takich elementów ma ostrosłup o podstawie sze-
ściokątnej, a ile ostrosłup o podstawie w kształcie 
dwudziestokąta?

 –  Jak obliczamy objętość?
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4–6 s. 112 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.1).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Obliczanie objętości graniastosłupów
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania dotyczące 
objętości graniastosłupów prostych.

Faza realizacyjna
1. Jednostki objętości – burza mózgów  (5 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące jed-

nostek:
 – Jakie znamy jednostki objętości? (mm3, cm3, dm3, 
m3, litr, mililitr)

 – Ile dm3 wody mieści się w 2-litrowym naczyniu?
 – Jakiej jednostce odpowiada 1 mililitr?

• Uczniowie kolorowymi długopisami zapisują w ze-
szytach notatkę:
1 l = 1 dm3, 1 ml = 1 cm3

2.  Obliczanie objętości graniastosłupów – rozwiązywa-
nie zadań (15 min) 

• Zadanie 3, 4 i 6 s. 110 z podręcznika – uczniowie 
rozwiązują zadania w parach. Nauczyciel prosi o spo-
rządzanie rysunków pomocniczych. Po określonym 
czasie wybrani uczniowie odczytują rozwiązania, 
a pozostali sprawdzają ich poprawność.

• Zad. 8 s. 111 z podręcznika – uczniowie analizują 
i rozwiązują zadanie z pomocą nauczyciela.

3. Objętość graniastosłupa – konkurs  (15 min)
• Nauczyciel proponuje konkurs na obliczanie objętości 

graniastosłupów. Przedmiotem konkursu są zada-
nia 4–13 ze s. 116–117 ze zbioru zadań. Uczniowie 
wybierają dowolne zadanie i rozwiązują je samodziel-
nie w zeszycie, a następnie podchodzą do nauczy-
ciela, żeby sprawdził ich rozwiązanie. Za poprawne 
rozwiązanie zadania z jedną lub dwiema kropkami 
uczeń dostaje plus, za zadanie z trzema kropkami 
lub pucharem – dwa plusy.

• Uczniowie mogą rozwiązać kilka zadań. Nauczyciel 
zamienia odpowiednią liczbę plusów na ocenę bar-
dzo dobrą.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 109 z multibooka.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 7 s. 113 w zeszycie ćwiczeń (zad. 6–8 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.1)
Zad. I–IV Czy już umiem? s. 113 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 112 z podręcznika.

Temat w podręczniku: 2. Zamiana jednostek

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• zamienia jednostki długości
• podaje zależności między różnymi jednostkami dłu-

gości
• stosuje jednostki pola
• stosuje jednostki objętości i pojemności 
• wyraża objętość bryły w różnych jednostkach
• wymienia jednostki pojemności
• zamienia jednostki pola, objętości i pojemności
• rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem jed-

nostek pola, objętości i pojemności

 Metody
• praca z podręcznikiem
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• diagram dla każdej pary uczniów (załącznik 1)
• zadanie dla każdego ucznia (załącznik 2)
• karteczki z zapisanymi numerami zadań z podręcz-

nika i zbioru zadań: zad. 1–10 (P) i zad. 1–19 (Zb)
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Zależności między jednostkami dłu-
gości, pola i objętości 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.

    2 x 45 min
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• Przeprowadzenie kartkówki VI.1 (opcjonalnie).*
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy doskonalić umiejętność zamiany 
jednostek długości, pola i objętości.

Faza realizacyjna
1. Jednostki długości, pola i objętości   (10 min)
• Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują tekst 

i rysunki ze s. 115 z podręcznika, a następnie zapi-
sują w zeszytach notatkę:
1 cm = 10 mm
1 cm2 = 10 mm · 10 mm = 100 mm2 
1 cm3 = 10 mm · 10 mm · 10 mm = 1000 mm3

2. Wszystko o jednostkach    (15 min)
• Uczniowie w parach uzupełniają diagram (załącz-

nik 1).
• Na podstawie diagramu uczniowie zapisują w ze-

szycie równości z lukami i uzupełniają je ołówkiem:
a) 
1 dm =  cm  1 m =  dm 1 km =  m
1 dm =  mm 1 m =  cm 1 km =  dm
b) 
1 cm2 =  mm2 1 dm2 =  cm2 1 m2 =  dm2

1 dm2 =  mm2 1 m2 =  cm2 1 ha =  m2

c)
1 cm3 =  mm3 1 dm3 =  cm3 1 m3 =  dm3

1 dm3 =  mm3 1 l =  ml 1 m3 =  cm3

• Wybrani uczniowie odczytują równości, a nauczy-
ciel ocenia ich poprawność. Pozostali uczniowie 
sprawdzają swoje rozwiązania – poprawne zapisują 
niebieskim długopisem, a błędne poprawiają innym 
kolorem na właściwe.

3. Zamiana jednostek – co nie pasuje?  (5 min)
• Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniem (za-

łącznik 2). Uczniowie zaznaczają jedną z wielkości, 
która nie jest równa podanej. Mogą korzystać z uzu-
pełnionego wcześniej diagramu.  

Faza podsumowująca (10 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 118 z multibooka.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–4 s. 114–115 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1 i 2 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.2).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Jednostki pola i objętości – rozwią-
zywanie zadań tekstowych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej. 
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania tekstowe 
z zastosowaniem różnych jednostek i ich zamiany.

Faza realizacyjna
1.  Powtórzenie wiadomości na temat zamiany jedno-

stek       (10 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 118 

z multibooka.
• Uczniowie wspólnie analizują przykłady ze s. 116 

z podręcznika. Nauczyciel podkreśla, że łatwiej jest 
przed obliczeniami zamienić jednostki długości niż 
bezpośrednio zamieniać jednostki pola czy objętości. 
Taką sugestię uczniowie znajdą też w Dobrej radzie 
na s. 116 w podręczniku.

2. Rozwiązywanie zadań    (25 min)
• Uczniowie pracują w parach. Będą wybierali zadania 

spośród zad. 1–10 ze s. 117–118 z podręcznika i zad. 
1–19 ze s. 119–121 ze zbioru zadań.
Uczeń z pierwszej pary losuje numer zadania, a drugi 
uczeń czyta na głos treść zadania. Uczniowie decydu-
ją, czy rozwiązują to zadanie, czy je zwracają – tracą 
wówczas 1 punkt. Chętny uczeń z pary prezentuje 
rozwiązanie zadania na tablicy. Przy tablicy może 
pracować jednocześnie dwóch uczniów. Za rozwiąza-
nie zadania z jedną kropką z podręcznika lub z Roz-
grzewki ze zbioru zadań uczeń otrzymuje 2 p., za 
zadanie z dwiema kropkami lub z Treningu – 3 p. itd.

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

oceną uczniów, którzy otrzymali najwięcej punktów.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–IV Czy już umiem? s. 119 z podręcznika.
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 119 z podręcznika.

 * Przeprowadzenie kartkówki, choć jest wskazane, pozostaje do de-
cyzji nauczyciela. Dlatego też w scenariuszach lekcji nie uwzględ-
niono czasu potrzebnego na przeprowadzenie kartkówek. Kart-
kówki można pobrać z portalu dlanauczyciela.pl.
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Jednostki długości Jednostki pola Jednostki objętości
1 mm 1 mm2 1 mm3

1 cm 1 cm2 1 cm3 = 1 ml

1 dm 1 dm2 1 dm3 = 1 l

1 m 1 m2 1 m3

1 a

1 ha

1 km 1 km2 1 km3

1. 45,09 m to: 

 A. 4509 cm B. 45 009 mm  C.  45 090 mm D. 450,9 dm 
 
2. 73,2 km to:

 A. 7 320 000 cm  B. 73 200 m  C. 732 000 m D. 732 000 dm 

3. 671,2 m3 to: 

 A. 671 200 dm3 B. 6 712 000 dm3 C. 671 200 000 cm3 D. 671 200 l 

4. 28,34 l to: 

 A. 28 340 cm3 B. 28,34 dm3  C. 28 340 ml D. 0,2834 m3

5. 7,22 km2 to: 

 A. 7 220 000 m2 B. 722 ha  C. 72 200 a D. 72 200 ha

 · 10

 · 

 · 

 · 

 · 

 · 

 · 

 · 

 ·  ·  · 

 · 100  · 1000

Załącznik 1

Załącznik 2
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Temat w podręczniku: 3. Siatki brył

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów
• dopasowuje bryłę do jej siatki
• rozpoznaje i nazywa wielościan na podstawie jego 

siatki
• określa wymiary wielościanu na podstawie siatki 
• rysuje siatki prostopadłościanów
• wskazuje na siatce sklejane wierzchołki i krawędzie

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• aplikacja Klucz do geometrii

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

Faza realizacyjna
1. Siatki brył     (10 min)
• Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii 

siatki graniastosłupów z włączoną opcją zaznaczania 
krawędzi i wierzchołków, zwracając uwagę na kształt 
ścian bocznych i podstaw. 

• Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii 
siatki ostrosłupów, zwracając uwagę na kształt ścian 
bocznych i podstawy.

2. Bryła i jej siatka     (5 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 123 z multibooka – ucznio-

wie rozpoznają na siatkach podstawy i ściany boczne 
brył (nauczyciel prosi o podanie nazw tych brył) oraz 
przyporządkowują siatki do nazw brył. 

3. Rozwiązywanie zadań    (15 min)
• Zad. 1–3 s. 123–124 z podręcznika – uczniowie samo-

dzielnie rozwiązują zadania w zeszycie. Nauczyciel 
kontroluje pracę uczniów, a w razie potrzeby udziela 
wskazówek.

4. Czy to siatki brył?   (5 min)
• Zad. 4 s. 124 z podręcznika – uczniowie podają roz-

wiązanie ustnie.

Faza podsumowująca (5 min)
• Zgadnij, o jakiej bryle mówię.

 – Ma 2 podstawy i 10 wierzchołków.
 – Ma 4 ściany i 4 wierzchołki.
 – Ma 6 ścian i 12 równych krawędzi.
 – Ma 14 wierzchołków i 21 krawędzi.
 – Ma w podstawie kwadrat, a liczba krawędzi jest 
o 3 większa od liczby wierzchołków.

• Ocena aktywności uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 i 5 s. 117 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–4 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.3).

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

Faza realizacyjna
1. Jak narysować siatkę bryły?    (10 min)
• Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii 

wybrany graniastosłup i przy włączonej opcji za-
znaczania krawędzi i wierzchołków objaśnia sposób 
tworzenia siatki. Chętny uczeń zaznacza wybraną 
krawędź, a  wszyscy uczniowie obserwują, które 
krawędzie zabarwią się tym samym kolorem – są 
to krawędzie, które się skleją. Podobnie uczniowie 
obserwują wierzchołki, które się skleją przy skła-
daniu siatki. W aplikacji dla każdej bryły można 
zobaczyć dwie siatki.

• Nauczyciel powtarza czynność dla wybranego ostro-
słupa.

• Uczniowie czytają Dobrą radę ze s. 122 z podręcz-
nika.

• Zad. 7 s. 125 z podręcznika – uczniowie podają od-
powiedź ustnie. 

2.  Ćwiczenia w  rysowaniu siatek graniastosłupów 
i ostrosłupów    (15 min)

• Zad. 6–8 s. 117–118 w zeszycie ćwiczeń (zad. 8–11 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.3).

• Zad. 5 s. 125 z podręcznika – uczniowie samodzielnie 
rozwiązują zadanie w zeszytach.

    2 x 45 min
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3. Obliczanie objętości brył na podstawie ich siatek 
 (10 min)

• Zad. 6 s. 125 z podręcznika – uczniowie wspólnie 
rozwiązują zadanie na tablicy i w zeszytach.

Faza podsumowująca (5 min)
• Nauczyciel prezentuje pokaz slajdów ze s. 126 z mul-

tibooka.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 11 s. 120 w zeszycie ćwiczeń (zad. 10–13 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.3).

Zad. 7–9 s. 123 ze zbioru zadań.
Wykonaj model dowolnego graniastosłupa z koloro-
wego sztywnego papieru. Skorzystaj z Dobrej rady ze 
s. 122 z podręcznika. Pamiętaj o właściwej kolejności 
czynności:

 – zaprojektuj siatkę,
 – narysuj siatkę,
 – dorysuj „skrzydełka” potrzebne do sklejenia bryły,
 – wytnij siatkę,
 – sklej model graniastosłupa.

Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 120 w zeszycie ćwi-
czeń.

Temat w podręczniku: 4. Pole powierzchni bryły

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

 Cele szczegółowe
Uczeń:
• stosuje pojęcie pole powierzchni całkowitej wielo-

ścianu
• określa kształt i liczbę ścian bryły o danym kształcie
• oblicza pole powierzchni prostopadłościanu o dwóch 

lub trzech różnych wymiarach
• oblicza długość krawędzi sześcianu przy danym polu 

powierzchni całkowitej
• oblicza pole powierzchni całkowitej graniastosłupa 

i ostrosłupa o wymiarach odczytanych z ich siatek
• rozwiązuje zadania z kontekstem praktycznym wy-

magające obliczania pola powierzchni graniastosłu-
pa i ostrosłupa oraz objętości graniastosłupa

 Metody
• gra dydaktyczna
• burza mózgów

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

 Środki dydaktyczne
• aplikacja Klucz do geometrii
• krzyżówka (załącznik 1)
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Co to jest pole powierzchni bryły?
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, co to jest pole powierzchni 
bryły, i nauczymy się obliczać pole powierzchni prosto-
padłościanu i sześcianu.

Faza realizacyjna
1. Na dobry początek  (8 min)
• Uczniowie wykonują ćwiczenie Jaki to kształt? ze 

s. 128 z podręcznika – określają kształt wybranej 
ściany graniastosłupa i dobierają odpowiedni wzór 
na pole. 

2.  Jak obliczamy pole powierzchni całkowitej prosto-
padłościanu i sześcianu? (10 min)

• Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii 
prostopadłościan o podstawie w kształcie prostokąta. 
Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Ile ścian ma prostopadłościan?
 – Z jakich figur składa się siatka tego prostopadło-
ścianu?

 – Jak obliczamy pole kwadratu i pole prostokąta?
 – Z czym się wam kojarzy pojęcie pole powierzchni 
całkowitej?

 – Jak można obliczyć pole powierzchni całkowitej 
tego prostopadłościanu?

• Nauczyciel prezentuje następnie prostopadłościan 
o podstawie w kształcie kwadratu oraz sześcian i za-
daje uczniom podobne pytania. Uczniowie formułują 
wniosek, że pole powierzchni całkowitej prostopadło-
ścianu to suma pól jego wszystkich ścian.

• Zapis notatki w zeszycie:
Aby obliczyć pole powierzchni całkowitej prosto-
padłościanu, obliczamy i dodajemy pola powierzchni 
jego wszystkich ścian.

• Nauczyciel zapoznaje uczniów z oznaczeniem pola 
powierzchni całkowitej: Pc.

    3 x 45 min
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3.  Obliczanie pola powierzchni całkowitej prostopadło-
ścianu (10 min)

• Zad. 1 s. 131 z podręcznika – uczniowie wspólnie 
rozwiązują zadanie – przed wykonaniem polecenia 
określają, jaka to bryła, z jakich figur składa się jej 
siatka, jakie wymiary ma bryła, jakie wymiary ma 
każda z jej ścian.

• Zad. 2 s. 132 z podręcznika – uczniowie obliczają pole 
powierzchni całkowitej prostopadłościanu na pod-
stawie narysowanej najpierw siatki.

4. Obliczanie pola powierzchni całkowitej dowolnego 
graniastosłupa (7 min)

• Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geome-
trii graniastosłup o podstawie trójkątnej i ustala 
z uczniami sposób obliczenia pola powierzchni cał-
kowitej tej bryły – uczniowie zauważają, że dwie 
ściany (podstawy) są identyczne, a każda ze ścian 
bocznych jest prostokątem. 

 Nauczyciel może podać zapis pola powierzchni cał-
kowitej graniastosłupa w postaci: Pc = 2 · Pp + Pb, 
gdzie Pp oznacza pole powierzchni podstawy, a Pb 
to suma pól wszystkich ścian bocznych bryły.

• Zad. 3 a) i 4 s. 132 z podręcznika – uczniowie wspól-
nie rozwiązują zadania. Nauczyciel zwraca uwagę, 
że w jednym zadaniu jest pojęcie pola powierzchni 
całkowitej, a w drugim objętości bryły.

Faza podsumowująca (5 min)
• Nauczyciel prezentuje Wiedzę w pigułce ze s. 131 

z multibooka.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2, 3 a), b) s. 122–123 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–4 
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.4).

Lekcja 2
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Obliczanie pól powierzchni grania-
stosłupów i ostrosłupów
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji dowiemy się, jak obliczyć pole powierzchni 
ostrosłupa.

Faza realizacyjna
1.   Jak obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa? 

– burza mózgów (7 min)
• Nauczyciel prezentuje w aplikacji Klucz do geometrii 

ostrosłup o podstawie w kształcie kwadratu. Ucznio-
wie odpowiadają na pytania:

 – Ile ścian ma ten ostrosłup?
 – Z jakich figur składa się siatka tego ostrosłupa?
 – Jaka figura jest jego podstawą?
 – Jakimi figurami są jego ściany boczne?
 – Jak obliczamy pole kwadratu i pole trójkąta?
 – Jak można obliczyć pole powierzchni całkowitej 
tego ostrosłupa?

• Nauczyciel prezentuje następnie ostrosłup o podsta-
wie w kształcie trójkąta oraz ostrosłup o podstawie 

w kształcie równoległoboku i zadaje uczniom podob-
ne pytania. Uczniowie formułują wniosek, że pole 
powierzchni całkowitej ostrosłupa, to suma pól pod-
stawy i wszystkich ścian bocznych bryły. 

 Nauczyciel może podać zapis pola powierzchni cał-
kowitej ostrosłupa w postaci: Pc = Pp + Pb, gdzie Pp 
oznacza pole powierzchni podstawy, a Pb to suma 
pól wszystkich ścian bocznych ostrosłupa.

2. Obliczanie pola powierzchni całkowitej ostrosłupa 
 (8 min)

• Zad. 3 b) s. 132 z podręcznika.
• Zad. 2 s. 125 ze zbioru zadań – uczniowie w parach 

rozwiązują zadanie. Nauczyciel kontroluje pracę 
uczniów, wyjaśnia wątpliwości.

3. Rozwiązywanie zadań  (20 min)
• Zad. 5 s. 132 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

zadanie w parach.
• Zad. 12 s. 133 z multibooka – uczniowie rozwiązują 

zadanie z pomocą Brygady do zadań tekstowych.
• Zad. 8, 9 i 13 s. 133 z podręcznika – chętni uczniowie 

rozwiązują zadania na tablicy, a pozostali w zeszytach.

Faza podsumowująca (5 min)
• Gimnastyka dla matematyka s. 134 z multibooka.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. I–IV Czy już umiem? s. 134 z podręcznika.
Zad. 3 c) s. 123 w zeszycie ćwiczeń (zad. 5–7 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej VI.4).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 134 z podręcznika.

Lekcja 3
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Pola powierzchni graniastosłupów 
i ostrosłupów – rozwiązywanie zadań teksto-
wych
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania z  kon-
tekstem praktycznym związane z obliczaniem pól po-
wierzchni graniastosłupów i ostrosłupów.

Faza realizacyjna
1. Rozwiązywanie zadań z kontekstem praktycznym
  (15 min)
• Zad. 6 i 7 s. 132–133 z podręcznika – uczniowie wspól-

nie rozwiązują zadania. 
• Zad. 10, 11 s. 133 z podręcznika – uczniowie rozwią-

zują zadania w parach.

2. Pole powierzchni bryły – konkurs (20 min)
• Nauczyciel proponuje konkurs na obliczanie pól 

powierzchni graniastosłupów. Przedmiotem kon-
kursu są zad. 3–17 ze s. 125–127 ze zbioru zadań. 
Uczniowie wybierają dowolne zadanie i rozwiązują 
je samodzielnie w zeszycie, a nauczyciel sprawdza 
rozwiązanie. Za poprawne rozwiązanie zadania ze 
s. 125–126 (Rozgrzewka i Trening) uczeń dostaje plus, 
za zadanie z części Na medal – dwa plusy. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. P O D S T A W Y

2. F I G U R A

3. G E O M E T R I A

4. P O L E

5. O B J Ę T O Ś Ć

6. S Z E Ś C I A N

7. W I E R Z C H O Ł E K

8. W I E L O K Ą T A

9. K W A D R A T

10. B O C Z N A

Hasła
1. Są dwie w każdym graniastosłupie.
2. Graniastosłup to … przestrzenna.
3. Dział matematyki badający własności figur. 
4. … powierzchni całkowitej jest równe sumie pola powierzchni bocznej i pól podstaw.
5. Wyraża się wzorem V = Pp · H.
6. Prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie są równej długości.
7. Stożek ma jeden … i jedną podstawę.
8. Graniastosłup przyjmuje swoją nazwę od … , który jest jego podstawą.
9. Każda ściana sześcianu to … .

10. Krawędź … jest wysokością graniastosłupa prostego.

Rozwiąż krzyżówkę. Litery umieszczone na szarym tle utworzą hasło.

Rozwiązanie

Załącznik 1

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

oceną bardzo dobrą uczniów, którzy zdobyli w kon-
kursie najwięcej punktów. 

• Ćwiczenia interaktywne s. 131 z multibooka.
• Zadanie pracy domowej.
Rozwiązać krzyżówkę podsumowującą wiadomości 
o bryłach (załącznik 1).


