
Scenariusz lekcji z matematyki (z wykorzystaniem TIK) 

Klasa 1 liceum poziom podstawowy 

 

Temat lekcji: Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Sposoby opisywania funkcji. 

 

Cele ogóle: 

 wykorzystywanie i tworzenie informacji 

 rozumowanie i argumentacja  

 wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji 

 

Cele szczegółowe: 

 określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu 

słownego, tabeli, wykresu, wzoru ( także różnymi wzorami na różnych 

przedziałach). 

 Odczytuje i interpretuje wartości funkcji określonych za pomocą tabel, 

wykresów, wzorów itp., również w sytuacjach wielokrotnego użycia tego 

samego źródła informacji lub kilku źródeł jednocześnie.  

 uczeń podaje definicję funkcji, 

 uczeń podaje definicję dziedziny funkcji, 

 uczeń podaje definicję przeciwdziedziny funkcji, 

 uczeń podaje sposoby, które stosujemy do opisywania funkcji 

 uczeń stosuje sposoby opisywania funkcji w zadaniach. 

Środki dydaktyczne: 

 „Matematyka 1 LO podręcznik” E. Kurczab, M. Świda, M. Kurczab 

 stanowiska komputerowe 

 Bezpłatne oprogramowanie GeoGebra wspomagające nauczanie matematyki 

(http://www.geogebra.org/cms/pl/download/) 

 Platforma Google Meet wirtualną tablicą Google Jam Board.  

 Platforma z zadaniami  z matematyki do samodzielnych ćwiczeń 

(matemaks.pl). 

Metody pracy: 

 Praca z komputerem, elementy wykładu, ćwiczenia. 

Formy pracy: 

 Praca indywidualna. 

 Praca w grupach.  

 



 

Przebieg zajęć: 

1. Faza wprowadzająca: 

 Czynności organizacyjno–porządkowe. Podanie tematu lekcji. 

 

2. Faza realizacyjna: 

 Nauczyciel opisuje przykłady różnych przyporządkowań w życiu codziennym.  

 Nauczyciel za pomocą programu geogerba.pl prezentuje uczniom przykłady 

grafów, tabel i wykresów dzięki którym można opisać przyporządkowania. 

 Uczniowie zastanawiają się w grupach czym różnią się podane przykłady, a 

następnie wspólnie z nauczycielem omawiają definicję funkcji. 

 Zostaje wprowadzona definicja funkcji. 

 Nauczyciel prezentuje na wirtualnej tablicy sposoby opisywania funkcji. 

 Uczniowie indywidualnie rozwiązują zadania z podręcznika (str. 139 zadanie 

1, 2, 3 i 7). 

 Wybrani uczniowie interpretują wykonane zadania, prezentując je na 

wirtualnej tablicy.  

 

3. Faza podsumowująca: 

 Uczniowie zapoznają się z materiałami dostępnymi na platformie matemaks.pl 

 Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytania: Co to jest 

funkcja? Co to jest dziedzina i zbiór wartości funkcji? Co to jest 

przeciwdziedzina? Jakie są sposoby opisywania funkcji? 

 Zadanie pracy domowej (zadania 4, 5 i 6 str. 139 z podręcznika). 

 


