
Scenariusz lekcji  matematyki  

Lekcja zrealizowana w klasie VI a 

TEMAT: Remontujemy kamienicę .  

CELE: 

• Zrozumienie abstrakcyjnego pojęcia pola powierzchni graniastosłupa. 
• Dostrzeganie praktycznej użyteczności pojęcia pola powierzchni. 
• Obliczanie pola powierzchni graniastosłupów. 
• Rozpoznawanie graniastosłupów prostych. 
• Czytanie ze zrozumieniem tekstów źródłowych. 

o “INSTRUKCJA” 
o “CENNIK” 

• Mierzenie i wyznaczanie wymiarów graniastosłupa niezbędnych do obliczenia pola 
powierzchni. 

• Poprawne wypełnianie druków - “Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania 
remontu”. 

METODY: 

• Aktywizująca 

o Pogadanka wprowadzająca do zadania 
o Ćwiczenia grupowe 
o Praca z tekstem 

FORMY: 

• Z całą klasą 
• Praca w grupach 

Uczniowie przystępują do lekcji podzieleni na 4 - 6 osobowe grupy. 



 

Część lekcji 

  

CZYNNOŚCI UCZNIÓW 
CZYNNOŚCI 

NAUCZYCIELA 
ŚRODKI 

DYDAKTYCZNE 



 

   

DOCELOWE 

  

POŚREDNICZĄCE 

  

1 2 3 4 5 

WSTĘPNA 

• Zapoznanie z 
celami lekcji 

• Przypomnieni
e i utrwalenie 
wiadomości z 
poprzednich 
lekcji  

Uczniowie: 

• czytają treść zadania 
• wymieniają sposoby 

obliczania pól 
wielokątów 

• przypominają pojęcie 
skali  

Nauczyciel: 

• uświadamia 
uczniom cele lekcji 

• ukierunkowuje 
wypowiedzi 
uczniów  

• karty pracy  

GŁÓWNA 

  

• Złożenie 
zamówienia 
na farbę  

• czytają instrukcję 
• rozpoznają 

graniastosłupy i 
kolorują ich 
odpowiednie ściany 

• dzielą pracę na 
zespoły 

• mierzą krawędzie 
graniastosłupów, 
które są niezbędne do 
obliczenia pola 

• przeliczają jednostki 
• obliczają pola 

graniastosłupów 
• obliczają ilości farby 

niezbędnej do 
wykonania remontu 
kamienicy 

• obliczają koszt 
przeprowadzenia 
remontu 

• wypełniają formularz 
zamówienia  

• objaśnia zadanie 
do wykonania 

• kieruje pracą 
uczniów 

• ocenia i nagradza 
pracę 
poszczególnych 
grup /przyznaje 
punkty, które 
uczniowie 
umieszczają na 
histogramie/  

• instrukcja 
• modele 

kamienicy 
• miarka 

budowlana 
• karty pracy 
• cennik 
• histogram 
• kalkulator  

KOŃCOWA 

• Wyłonienie 
najlepszej 
grupy  

• porównują wyniki 
pracy 
poszczególnych grup 

• wyszukują różnic w 
sposobach 
planowania remontu 

• wyciągają praktyczne 
wnioski  

• ukierunkowuje 
wypowiedzi 
uczniów 

• nagradza najlepszą 
“grupę”  

• histogram 
• karty pracy 
• zamówienie  



 

ZADANIE    

Pan Kowalski planuje remont kamienicy. W tym celu zamierza kupić farbę na 
pomalowanie ścian i dachu. Korzystając z INSTRUKCJI i CENNIKA pomóżmy p. 
Kowalskiemu złożyć zamówienie na farbę ( p. Kowalski jest bardzo oszczędny).  

   

CENNIK  

Farba 

  

( kolor ) 

Wydajność 

  

( m2 / litr ) 

Pojemność 
opakowania 

( litry ) 

Cena za 

1 opakowanie 

brązowa 2,6 

20 

10 

5 

130,00 

70,00 

37,50 

żółta 4,2 

20 

10 

5 

65,00 

35,00 

18,00 

czerwona 3,8 

20 

10 

5 

56,00 

30,00 

16,00 

niebieska 4,0 

20 

10 

5 

59,00 

31,50 

17,00 

  

UWAGA: Wydajność jest to powierzchnia, którą można pomalować zużywając 1 
litr farby.  



 

INSTRUKCJA  

Pan Kowalski zaplanował, że każdą część kamienicy pomaluje na inny kolor:  

• dach - kolor brązowy  
• ściany graniastosłupa trójkątnego - kolor żółty  
• ściany graniastosłupa czworokątnego o podstawie trapezu - kolor czerwony  
• ściany prostopadłościanu - kolor niebieski.  

Korzystając z poniższych punktów rozwiąż zadanie. 

POLECENIE DO WYKONANIA UWAGI 

1. Na planie w rzucie równoległym pomaluj 
odpowiednimi kolorami płaszczyzny ścian i dachu.  

Za każdy prawidłowo 
pomalowany 
graniastosłup grupa 
otrzymuje po 1 pkt. 

2. Zmierz na modelu niezbędne wymiary potrzebne do 
obliczenia pól graniastosłupów i wpisz je do tabeli nr 
1.  

  

3. Uzupełnij zapis pod tabelą nr 1. Za poprawne 
uzupełnienie wpisu-1 
pkt. 

4. Oblicz na podstawie skali wymiary rzeczywiste i 
wpisz je do tabeli nr 1. 

Za poprawne 
uzupełnienie - 1 pkt. 

5. Zamień jednostki cm → m. Za poprawną zamianę 
jednostek - 1 pkt. 

6. Oblicz pola powierzchni tych ścian, które 
przeznaczone są do pomalowania. 

Za każde poprawne 
obliczenie pola 
graniastosłupa po 1 pkt. 

7. Korzystając z CENNIKA oblicz:  

• Ile farby potrzebujesz na pomalowanie każdego 
graniastosłupa? 

• Cenę jaką należy zapłacić za farbę niezbędną do 
wykonania remontu.  

Za każde prawidłowo 
wykonane zadanie po 2 
punkty czerwone. 



8. Złóż zamówienie pamiętając, aby zbyt wiele farby 
nie pozostało. 

Za złożenie zamówienia 
1 pkt. czerwony. 

 





 

TABELA NR 1  

wymiar 
w skali 

1 : 50 

rzeczywiste 

cm m 

a    

b    

c    

d    

e    

f    

g    

h    

   

1 cm w skali to ……………… cm w rzeczywistości.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA NR 2 

    

  

Graniastosłup 

  

  

Pole powierzchni ( m2 ) 

dachu ścian 

  

Trójkątny 

  

    

  

Czworokątny o 
podstawie trapezu 

  

    

  

Prostopadłościan 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO WYKONANIA 
REMONTU KAMIENICY PANA KOWALSKIEGO.  

Farba 

( kolor ) 

Powierzchnia do 
pomalowania 

Ilość farby 

  

( litry ) 

Cena farby 

  

( zł ) 

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

............................  ...................... 
miejscowość  data 

 

 

 

 



Zamówienie nr…..  

   

 
........................................................                ................................................... 

grupa                                  klasa 
 

 
.......................................................................................................... 

nazwisko i imię  
 
 

 
 

.................................................................................................................................... 
adres zamawiającego (szkoły)  

 

  

Lp. 
Nazwa artykułu 

Jednostka 

miary 

Ilość 

sztuk 

Cena 

zakupu 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

RAZEM   

Cena słownie:.................................................................. 
 
 



. 
podpis zamawiającego 

 

Opis przebiegu lekcji 

Na początku lekcji uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy. W każdej grupie wybrano 

koordynatora. Zadaniem wybranego dziecka było podzielenie swoich kolegów na podzespoły 

i przydzielenie zadań, za które będą odpowiedzialni. Koordynator miał czuwać  nad pracą 

grupy i jeżeli będzie to konieczne, konsultować działania z nauczycielem.  

Po przedstawieniu celu lekcji uczniowie zabrali się do pracy zgodnie z załączoną 

INSTRUKCJĄ. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie dzieci otrzymywały punkty, których 

odpowiednikami były kolorowe kartoniki ( 1 punkt = 1 kartonik ).W przypadku popełnienia 

błędu w zadaniu punkty były odejmowane, co sprawiło, że niektóre zespoły otrzymywały 

mniej kartoników. Zdobywane punkty “koordynatorzy” umieszczali na histogramie, co 

pozwalało na bieżące śledzenie poczynań uczniów jak również motywowało ich do 

wzmożonego wysiłku. Przyznawane punkty (kartoniki) były w dwóch kolorach. Niebieskie za 

zadania sprawdzające umiejętności podstawowe i czerwone za - ponadpodstawowe. Na 

koniec lekcji grupy zostały ocenione. 

Podczas lekcji panowała atmosfera twórczej pracy. Wszystkie osoby w zespole zgodnie ze 

sobą współpracowały i z ogromnym zaangażowaniem wykonywały zadania. Każda grupa 

pragnęła uzyskać jak najlepszy wynik, co zmusiło uczniów do wytężonej i aktywnej pracy. 

Założone przeze mnie cele zostały w pełni zrealizowane. 

(Załącznik – zdjęcia) 


