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DZIAŁ VIII. Matematyka na co dzień
Temat w podręczniku: 1. Zakupy

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• stosuje pojęcia cena i kwota do zapłacenia
• zamienia jednostki masy 
• szacuje koszt zakupu określonej ilości towaru przy 

podanej cenie jednostkowej
• oblicza, ile towaru można kupić za daną kwotę przy 

podanej cenie jednostkowej
• oblicza koszt zakupu towaru, znając cenę za kilo-

gram
• rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące zakupów 

 Metody
• pogadanka 

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

 Środki dydaktyczne
• zbiór zadań Matematyka z kluczem, klasa 6 

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Zakupy
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy obliczać koszty zakupów.

Faza realizacyjna
1.  O czym trzeba wiedzieć, robiąc zakupy – pogadanka  

 (10 min)
• Uczniowie odpowiadają na pytania:

 – Co to jest cena?
 – Jakiej ilości towaru może dotyczyć cena? (1 kg,  

1 tony, 1 sztuki, 1 opakowania)
 – Jak obliczamy koszt dowolnej ilości towaru, znając 

cenę za kilogram?
 – Jakie znamy jednostki masy?
 – Jakie są zależności między jednostkami masy?
 – Uzupełnij:

20 dag =  kg
1 kg 35 dag =  kg
180 g =  kg

 – Ile zapłacimy za 3 kg jabłek po 2,50 za 1 kg, a ile 
za 50 dag ryby, której kilogram kosztuje 20 zł?

 – Jak się oblicza kwotę do zapłacenia? (Ilość towaru 
należy wyrazić w kilogramach, a następnie pomno-
żyć przez cenę za kilogram).

 – Ile zapłacimy za 75 dag marchewki, której cena 
wynosi 2,50 zł za kilogram?

2. Obliczanie kosztów zakupów   (10 min)
• Zad. 1–3 s. 196 z podręcznika – chętni uczniowie 

rozwiązują zadania na tablicy, wszyscy uczniowie 
zapisują rozwiązania w zeszytach.

3. Rozwiązywanie zadań tekstowych  (15 min)
• Zad. 10–16 s. 159 ze zbioru zadań – uczniowie pra-

cują w 4-osobowych grupach. Każdy uczeń wybiera 
jedno zadanie i rozwiązuje je na kartce, a następnie 
uczniowie kolejno prezentują swoje rozwiązania. Po-
zostali uczniowie oceniają   poprawność rozwiązań 
i zapisują je w zeszytach.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ćwiczenia interaktywne s. 196 z multibooka.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 3–5 s. 152–153 w zeszycie ćwiczeń (zad. 3–7 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej VIII.1).

Temat w podręczniku: 2. Działki, domy, mieszkania

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• oblicza koszt zakupu, znając cenę za metr bieżą-

cy, metr kwadratowy lub korzystając z informacji 
podanych na opakowaniach, w ofertach sprzedaży, 
kosztorysach robót itp.

• oblicza rzeczywiste wymiary figur narysowanych 
w skali
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• oblicza pola czworokątów na podstawie wymiarów 
odczytanych z rysunków

• oblicza obwody i powierzchnie pomieszczeń, mając 
podane ich wymiary rzeczywiste lub w skali

• zamienia jednostki długości 
• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem jed-

nostek ar i hektar
• rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące pól 

powierzchni w sytuacjach praktycznych

 Metody
• pogadanka 

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

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

Faza realizacyjna
1. Jednostki pola   (10 min)
• Uczniowie przypominają zależności między jednost-

kami pola takimi jak: metr kwadratowy, ar, hektar 
i odpowiadają na pytania:
 – 2 ha – ile to arów, a ile metrów kwadratowych?
 – 650 m2 – ile to arów?
 – 130 a – ile to metrów kwadratowych, a ile hektarów?

• Zad. 2 i 3 s. 200 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 
zadania w parach, chętni uczniowie podają głośno 
odpowiedzi.

2. Czas na remont – rozwiązywanie zadań (15 min)
• Zad. 4–6 s. 201 z podręcznika – wybrani uczniowie 

rozwiązują zadania na tablicy, a pozostali w zeszy-
tach. Nauczyciel wyjaśnia, że płacimy za towar za-
kupiony, a nie faktycznie wykorzystany.

3. Obliczenia związane ze skalą (10 min)
• Nauczyciel przypomina pojęcie skali.
• Zad. 7–9 s. 202 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 

zadania w parach.

Faza podsumowująca (5 min)
• Zad. III Czy już umiem? s. 202 z  podręcznika – 

uczniowie rozwiązują zadanie samodzielnie.
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–5 s. 154–155 w zeszycie ćwiczeń (zad. 4–8 w kar-
cie pracy Radzę sobie coraz lepiej VIII.2).

Temat w podręczniku: 3. Podróż

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• rozwiązuje zadania, wykorzystując dane przedsta-

wione na rysunku, w tabeli, cenniku lub na mapie
• rozwiązuje zadania tekstowe, korzystając z kolejo-

wego rozkładu jazdy
• posługuje się mapą i planem
• rozpoznaje kierunki geograficzne w  terenie i na 

mapie
• przelicza jednostki czasu i długości
• oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na 

podstawie skali i odległości na mapie
• stosuje cyfry rzymskie do zapisu dat
• zapisuje za pomocą cyfr rzymskich liczby zapisane 

cyframi arabskimi 
• przyporządkowuje dany rok odpowiedniemu stuleciu
• posługuje się mapą i planem, rozróżnia użyte sym-

bole

• oblicza rzeczywistą odległość między obiektami na 
podstawie planu lub mapy

• rozwiązuje zadania dotyczące prędkości, drogi i cza-
su

 Metody
• praca z podręcznikiem
• pogadanka

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

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Podróż, czyli mapa, plan, pociągi, 
cenniki
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.

 45 min
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• Przeprowadzenie kartkówki VIII.1–2 (opcjonalnie)*
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy rozwiązywać zadania dotyczące 
podróżowania i wymagające skorzystania ze źródeł in-
formacji takich jak mapa i plan.

Faza realizacyjna
1. Tabele, cenniki    (10 min)
• Rozmowa na temat cennika ze s. 205 z podręcznika. 
• Zad. 1, 6–8 s. 205–206 z podręcznika.

2. Rozkład jazdy pociągów (10 min)
• Zad. 2, 4 i 14 s. 205–207 z podręcznika – uczniowie 

rozwiązują zadania na podstawie rozkładu jazdy 
pociągu ze s. 204 z podręcznika.

3. Odczytywanie informacji z mapy i planu (15 min)
• Nauczyciel prosi, aby uczniowie podali możliwie jak 

najwięcej informacji, które mogą odczytać z mapy 
ze s. 204 z podręcznika. Zadaje uczniom pytania:

 – Co oznacza, że mapa została wykonana w skali  
1 : 500 000?

 – Ile wynosi odległość w linii prostej z Kętrzyna do 
Mrągowa, jeżeli na mapie jest ona równa 5 cm?

• Uczniowie wraz z nauczycielem analizują plan cen-
trum Giżycka. Nauczyciel zadaje pytania:
 – W jakiej skali wykonany jest ten plan? Co to ozna-

cza?
 – Jak dojść z dworca PKP do hotelu „Zamek”?

• Zad. 3, 5 i 10 s. 206 z podręcznika –  uczniowie roz-
wiązują zadania samodzielnie, a następnie spraw-
dzają rozwiązania w parach.

Faza podsumowująca (5 min)
• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 2–6 s. 156–158 w  zeszycie ćwiczeń (zad. 1–6  
w karcie pracy Radzę sobie coraz lepiej VIII.3). 

Temat w podręczniku: 4. Odżywianie

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

 Cele szczegółowe 
Uczeń:
• oblicza wartość energetyczną podanych artykułów 

spożywczych, gdy znana jest wartość energetyczna 
100 g danego produktu

• oblicza wartość energetyczną posiłku o określonym 
składzie i danej masie

• oblicza wskaźnik masy ciała BMI i interpretuje go
• rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem in-

formacji podanych w tabeli, tekście lub na diagramie 

 Metody
• gra dydaktyczna
• pogadanka

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

 Środki dydaktyczne
• opakowania po produktach spożywczych
• kalkulatory
• tabela przedstawiająca zapotrzebowanie energetycz-

ne różnych grup wiekowych (załącznik 1)
• tabela przedstawiająca zalecane dzienne spożycie 

składników mineralnych i witamin (załącznik 2)

 Uwagi
Na poprzedniej lekcji należy poprosić uczniów o przy-
niesienie z domu różnych opakowań po produktach 
spożywczych oraz materiałów zawierających piramidę 
zdrowego żywienia.

 Przebieg zajęć
Lekcja 1
Faza wprowadzająca (5 min)
Temat lekcji: Wartość energetyczna i odżywcza 
produktów żywnościowych 
• Czynności organizacyjno-porządkowe.
• Sprawdzenie pracy domowej.
• Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu:
Na tej lekcji będziemy obliczać wartość energetyczną 
posiłków oraz zawartość składników odżywczych w wy-
branych produktach żywnościowych. 

Faza realizacyjna
1. Zasady zdrowego odżywiania – pogadanka (10 min)
• Uczniowie prezentują przyniesione materiały za-

wierające piramidę zdrowego żywienia, a następnie 
odpowiadają na pytania:
 – Jakich produktów powinniśmy spożywać najwięcej?
 – Jakie produkty powinniśmy wyeliminować z diety 

lub ograniczyć ich ilość do minimum?

 * 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.

 45 min
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 – Jak często powinniśmy spożywać posiłki?
• Uczniowie analizują dane dotyczące dziennego za-

potrzebowania energetycznego różnych grup wie-
kowych (załącznik 1), a następnie odpowiadają na 
pytania: 
 – Jak zmienia się zapotrzebowanie energetyczne 

w zależności od wieku?
 – Od czego zależy zapotrzebowanie energetyczne 

dorosłych?
 – Jaka grupa ludzi potrzebuje najbardziej kalorycz-

nych posiłków?
• Uczniowie analizują dane dotyczące zalecanego 

dziennego spożycia składników mineralnych i wi-
tamin (załącznik 2), a następnie odpowiadają na 
pytania:
 – Jakich składników powinniśmy codziennie dostar-

czać organizmowi?
 – Jakie witaminy są wyszczególnione w tabeli?

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

Smacznego! ze s. 208 z podręcznika. Wykorzystują 
przyniesione opakowania po produktach żywnościo-
wych (4–6 opakowań na grupę).

3.  Obliczanie wartości energetycznej posiłków i ilości 
niezbędnych składników odżywczych  (20 min)

• Zad. 1–3 s. 210 z podręcznika – uczniowie wspólnie 
rozwiązują zadania.

• Zad. 8–9 s. 211 z podręcznika – uczniowie rozwiązują 
zadania samodzielnie, a chętny uczeń prezentuje 
rozwiązanie na tablicy.

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

 – Czym zajmowaliśmy się na dzisiejszej lekcji?
 – Jakie informacje są podane na opakowaniach pro-

duktów?
 – O czym powinniśmy pamiętać, układając menu 

na dany dzień?
 – Na opakowaniach produktów spożywczych na ogół 

podana jest wartość energetyczna i ilość składni-
ków odżywczych zawartych w 100 g produktu. Jak 
obliczyć wartość energetyczną i ilość składników 
odżywczych zawartych w produkcie o masie np.: 
50 g, 25 g, 10 g, 45 g?

• Ocena pracy uczniów na lekcji.
• Zadanie pracy domowej.
Zad. 4 s. 210 z podręcznika.
Zad. 2 i 3 s. 160 w zeszycie ćwiczeń (zad. 1–5 w karcie 
pracy Radzę sobie coraz lepiej VIII.4).
Dla chętnych: Dla dociekliwych s. 212 z podręcznika.
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Załącznik 1

Grupa Wiek (lata) Dzienne zapotrzebowanie 
energetyczne (kcal)

dzieci

1–3 1000

4–6 1400

7–9 1600–2100

chłopcy

10–12 2050–2750

13–15 2600–3500

16–18 2900–3900

dziewczęta

10–12 1800–2400

13–15 2100–2800

16–18 2150–2900

Składnik Jednostka

Grupa

10–12 lat 13–15 lat

dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy

wapń mg 1300 1300 1300 1300

magnez mg 240 240 360 410

żelazo mg 10 10 15 12

witamina C 
(kwas 

L–askorbinowy)
mg 50 50 65 75

witamina PP 
(niacyna) mg 12 12 14 16

witamina B1 
(tiamina) mg 1,0 1,0 1,1 1,2

witamina B2 
(ryboflawina) mg 1,0 1,0 1,1 1,3

witamina A mg 0,8 0,6 0,8 0,9

Aktywność fizyczna mała umiarkowana duża

mężczyźni (19–65 lat) 2000–3000 2500–3300 3200–4500

kobiety (19–60 lat) 1700–2600 2100–2900 2600–3700

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne dzieci i młodzieży

Zalecane dzienne spożycie składników mineralnych i witamin niezbędnych do prawidłowego funk-
cjonowania organizmu

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne dorosłych (kcal)

Grupa

Załącznik 1

Załącznik 2


