
 

Scenariusz lekcji matematyki w ramach programu „Aktywna tablica” 
 

 

Przedmiot: Matematyka  

Klasa: III THI TECHNIKUM  

Czas trwania: 45 min  

Dział programowy: Ciągi  

 

Temat: Ciągi – powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
 

 

Cel ogólny zajęć: 
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o ciągach. 

 

 

Cele szczegółowe zajęć: 
Uczeń: 

 zna i rozumie pojęcie ciągu arytmetycznego i geometrycznego; 

 rozróżnia ciąg arytmetyczny od ciągu geometrycznego; 

 zna i stosuje wzór na n–ty wyraz ciągu arytmetycznego oraz geometrycznego; 

 zna i stosuje wzór na sumę początkowych wyrazów ciągów arytmetycznego i geometrycznego; 

 matematyzuje zadania tekstowe sprowadzając je do równania lub układu równań; 

 sprawnie wykonuje obliczenia rachunkowe. 

 

 

Metody i formy pracy: 
Metody pracy: 

 udostępnianie uczniom materiałów na platformach edukacyjnych; 

 problemowa; 

 ćwiczeniowa; 

 interakcja z uczniami na platformie Gsuite. 

 

Formy pracy:  

 indywidualna; 

 zbiorowa. 

 

 

Środki dydaktyczne: 
 IPad; 

 Jamboard; 

 Wordwall; 

 LearningApps; 

 Quizizz. 

 

 

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 (10 min) 

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

 

 Krótkie powtórzenie wiadomości – nauczyciel zadaje różne pytania dotyczące ciągów np.: 

 Co to jest ciąg liczbowy? 

 Czym charakteryzuje się ciąg arytmetyczny, jak powstają jego kolejne wyrazy? 

 Jakie własności ma ciąg geometryczny? 

 Jak rozróżnić wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego od wzoru na n-ty wyraz ciągu 

geometrycznego? 

 Podaj przykłady zastosowań ciągu geometrycznego lub arytmetycznego. 
 

Praktyka – utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących ciągów liczbowych (30 min) 

 

Zadanie 1 (5min) – uczniowie na tablicy Jamboard dopasowują wzory do odpowiedniego ciągu:  

https://jamboard.google.com/d/1CsUTGWr9paSNFV_VD7zucTB57F53JwnKDz-4z-

WdWL4/edit?usp=sharing  

 

Zadanie 2 (5min) – zadanie typu prawda / fałsz, którego celem jest usystematyzowanie i utrwalenie 

wiadomości dotyczących własności ciągów:     https://wordwall.net/play/12499/524/722  

 

Zadanie 3 (5min) – zadanie sprawdzające czy uczeń potrafi rozróżnić wzór na n-ty wyraz  

ciągu arytmetycznego od wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego: 

https://learningapps.org/watch?v=p9r41fcxt21  

 

Zadanie 4 (10min) – uczniowie rozwiązują test: https://learningapps.org/watch?v=pyup5eist21  

                  (5 min) – dyskusja nad zadaniami, które sprawiały uczniom problemy. 

 

 

Podsumowanie (5 min) 

 Podsumowanie lekcji.  

 

 Zadanie domowe – uczniowie otrzymują link do aplikacji Quizizz: 

https://quizizz.com/join/quiz/604abbaa18f8dd001b269657/start?studentShare=true  

 

 Pożegnanie uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 
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