
 

Scenariusz lekcji matematyki w ramach programu „Aktywna tablica” 
 

 

Przedmiot: Matematyka  

Klasa: III THI TECHNIKUM  

Nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Lichosyt   

Czas trwania: 2x45 min (scenariusz przewiduje dwie godziny lekcyjne) 

Data: 25.02.2021r  

Dział programowy: Ciągi  

 

 

Temat: Ciąg geometryczny. 
 

 

Cel ogólny zajęć: 
Uczeń: 

 zna i rozumie pojęcie ciągu geometrycznego. 

 

 

Cele szczegółowe zajęć: 
Uczeń: 

 zna definicję ciągu geometrycznego; 

 potrafi wskazać ciąg geometryczny; 

 stosuje wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego; 

 potrafi obliczyć iloraz ciągu geometrycznego; 

 potrafi rozwiązać proste zadanie tekstowe dotyczące ciągu geometrycznego. 

 

 

Metody i formy pracy: 
Metody pracy: 

 udostępnianie uczniom materiałów na platformach edukacyjnych; 

 ćwiczeniowa; 

 interakcja z uczniami na platformie Gsuite; 

 cykl Kolba: 

 doświadczenie 

 refleksja / obserwacja 
 analiza 
 przełożenie / stosowanie 

 

Formy pracy:  

 indywidualna; 

 zbiorowa. 

 

 

Środki dydaktyczne: 
 IPad; 

 epodreczniki.pl; 

 LearningApps; 

 Dokument Google; 



 Quizizz; 

 Zbiór zadań z matematyki Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników, klasa 2, zakres 

rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.  

 
 

Wymagania w zakresie technologii: 
Lekcja prowadzona online. Uczniowie łączą się z nauczycielem na platformie Gsuite na sprzęcie, z którego 

korzystają w domu.  

 
 

Przebieg zajęć: 
 

Początek lekcji (5 min) 

Początek lekcji to czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności, podanie tematu oraz celów lekcji. 

 

 

Praca samodzielna - doświadczenie  (10 min) 

 

 Uczniowie otrzymują 2 zadania do samodzielnego rozwiązania: 

1. https://docs.google.com/document/d/1MKeA85kQVkT2koaZI1mdY2DiPcDXjYVoxqEFpfzc6SY/e

dit?usp=sharing 

 

2. https://learningapps.org/display?v=p9bk2649t20 

 

 

Refleksja / Obserwacja (15min) 

 

 Krótka dyskusja na temat zadań, formułowanie pierwszych wniosków. 

 

 Uczniowie otrzymują link: 

https://m.youtube.com/watch?v=1pwk-Ln9Zog   

do filmu wprowadzającego pojęcie ciągu geometrycznego. 

 

 

Analiza – Podsumowanie teorii (15 min) 

 

 Nauczyciel podsumowuje spostrzeżenia uczniów i udostępniając swój pulpit prezentuje i omawia 

definicję ciągu geometrycznego, wzór ogólny na n-ty wyraz, własności ciągu geometrycznego – 

monotoniczność i zależność między jego kolejnymi wyrazami. 

 

 

Utrwalenie wiadomości. Praktyka (35 min) 

 

 Uczniowie rozwiązują zadnie:  

https://learningapps.org/display?v=pwktcam7a20 

Nauczyciel udostępnia ekran i wspólnie z klasą analizuje rozwiązanie.  

   

 Uczniowie rozwiązują Ćwiczenie 1: 

https://epodreczniki.pl/a/ciag-geometryczny/DCzQVB399  

Nauczyciel udostępnia ekran i wspólnie z klasą analizuje rozwiązanie.  

 

 Uczniowie rozwiązują Ćwiczenie 4 

https://epodreczniki.pl/a/ciag-geometryczny/DCzQVB399 

Nauczyciel udostępnia ekran i wspólnie z klasą analizuje rozwiązanie.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1MKeA85kQVkT2koaZI1mdY2DiPcDXjYVoxqEFpfzc6SY%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3WsJAuyjNgNzpTTB09iuDNcHv61NOI72SrTYNNiHLo8O8Wu3gDteN6WHw&h=AT2uOrvqiAqisXFketKwheTsHegbutEYcDOwa5YX17MVQSyBClBMUKkA5okyPe3kFx1m2nPximhIXT0cpj25uBLCgXPA9wbrcQ2tMm0B1WI5w8iTR18hyzoKAtmgYn70ukXC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1MKeA85kQVkT2koaZI1mdY2DiPcDXjYVoxqEFpfzc6SY%2Fedit%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3WsJAuyjNgNzpTTB09iuDNcHv61NOI72SrTYNNiHLo8O8Wu3gDteN6WHw&h=AT2uOrvqiAqisXFketKwheTsHegbutEYcDOwa5YX17MVQSyBClBMUKkA5okyPe3kFx1m2nPximhIXT0cpj25uBLCgXPA9wbrcQ2tMm0B1WI5w8iTR18hyzoKAtmgYn70ukXC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fdisplay%3Fv%3Dp9bk2649t20%26fbclid%3DIwAR1ZhjzeGYFps5PlEUckhhl4W7Llk2aHFHmqLX1Whp3wvgdS-IU2U1LBv0w&h=AT2uOrvqiAqisXFketKwheTsHegbutEYcDOwa5YX17MVQSyBClBMUKkA5okyPe3kFx1m2nPximhIXT0cpj25uBLCgXPA9wbrcQ2tMm0B1WI5w8iTR18hyzoKAtmgYn70ukXC
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1pwk-Ln9Zog%26fbclid%3DIwAR3p-uwdN2FV8NfEwjUwortmenBykB6uLK0m7ouO-HKV62-Q3VM1mL6IiPk&h=AT2uOrvqiAqisXFketKwheTsHegbutEYcDOwa5YX17MVQSyBClBMUKkA5okyPe3kFx1m2nPximhIXT0cpj25uBLCgXPA9wbrcQ2tMm0B1WI5w8iTR18hyzoKAtmgYn70ukXC
https://learningapps.org/display?v=pwktcam7a20&fbclid=IwAR3zWNwtqrw2oJ1YwVKE_F3BHj_OFCw1LH3G1Y4X1kiVuFlfHhH4t3s8Vt0
https://epodreczniki.pl/a/ciag-geometryczny/DCzQVB399?fbclid=IwAR1Unkja-XwY991K79I6tf7X_ApbChNJzHC59pIZ-9E_Fa1TITMRgMLq3xU
https://epodreczniki.pl/a/ciag-geometryczny/DCzQVB399?fbclid=IwAR1Unkja-XwY991K79I6tf7X_ApbChNJzHC59pIZ-9E_Fa1TITMRgMLq3xU


 

 Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują udostępnione przez niego zadania ze zbioru zadań 

Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników, klasa 2, zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna 

Krzysztof Pazdro: 7.85 – a) i c), 7.86 – a) i c), 7.87 – a) i d). 

 

 

Podsumowanie (10 min) 

 Podsumowanie lekcji.  

 

 Uczniowie rozwiązują quiz sprawdzający stopień opanowania materiału: 

https://quizizz.com/join/quiz/60368dd69ea7b4001b7498f7/start?studentShare=true 

 

 Pożegnanie uczniów. 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

mgr Magdalena Lichosyt 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%2Fquiz%2F60368dd69ea7b4001b7498f7%2Fstart%3FstudentShare%3Dtrue%26fbclid%3DIwAR3zWNwtqrw2oJ1YwVKE_F3BHj_OFCw1LH3G1Y4X1kiVuFlfHhH4t3s8Vt0&h=AT2uOrvqiAqisXFketKwheTsHegbutEYcDOwa5YX17MVQSyBClBMUKkA5okyPe3kFx1m2nPximhIXT0cpj25uBLCgXPA9wbrcQ2tMm0B1WI5w8iTR18hyzoKAtmgYn70ukXC

