
 

Scenariusz lekcji matematyki w ramach programu „Aktywna tablica” 
 

 

Przedmiot: Matematyka  

Klasa: III THI TECHNIKUM  

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

Dział programowy: Ciągi  

 

Temat: Procent składany. 
 

 

Cel ogólny zajęć: 
Uczeń: 

 zna i rozumie pojęcie procentu składanego; 

 zna i rozumie pojęcie procentu prostego. 

 

 

Cele szczegółowe zajęć: 
Uczeń: 

 zna różnicę między procentem składanym, a procentem prostym; 

 stosuje wzór na procent składany; 

 potrafi rozwiązać zadania tekstowe dotyczące procentu składanego.  

 

 

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; 

 Arkusze Google; 

 Jamboard; 

 Quizizz, 

 Formularze Google. 
 



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 zadanie do samodzielnego rozwiązania: 

https://docs.google.com/document/d/1MFUYheTU_OHpU34AScj-3sDoyEIjotbWW--

Hp87JmUs/edit?usp=sharing  

 

 

Refleksja / Obserwacja (10min) 

 

 Krótka dyskusja na temat zadania, formułowanie pierwszych wniosków. 

 

 Uczniowie otrzymują link z poleceniem obejrzenia pierwszego i drugiego filmiku znajdującego się na 

platformie epodręczniki: 

https://epodreczniki.pl/a/procent-skladany/DcV6vN47s  

 

 

Analiza – Podsumowanie teorii (15 min) 

 

 Nauczyciel podsumowuje spostrzeżenia uczniów i udostępniając swój pulpit prezentuje i omawia 

definicję procentu składanego, wprowadzając pojęcia takie jak: kapitał, kapitalizacja, okres kapitalizacji, 

oprocentowanie, kredyt; wskazuje różnice między pojęciem procentu składanego, a prostego; omawia 

wzory na procent składany i procent prosty. 

 

https://jamboard.google.com/d/1fD29mgzLRp_FDfsL1dhHhIdQQibBWOuO1AnOHzVDJyQ/edit?usp=

sharing  

 

 Ćwiczenia sprawdzające opanowanie nowych pojęć: 

1. https://learningapps.org/watch?v=p0mbyun6a21  

2. https://learningapps.org/watch?v=pjh9az24521  

 

 

Utrwalenie wiadomości. Praktyka (35 min) 

 

1. Uczniowie rozwiązują zadnie: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kXx-Egief-

75Xjja2h8VBSiqXL2LXovSAVfTMhkq2Ks/edit?usp=sharing  

Nauczyciel udostępnia ekran i wspólnie z klasą analizuje rozwiązanie.  

 

2. Uczniowie rozwiązują Ćwiczenie 1: 

https://epodreczniki.pl/a/procent-skladany/DcV6vN47s 

Nauczyciel udostępnia ekran i wspólnie z klasą analizuje rozwiązanie. 
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3. Uczniowie rozwiązują Ćwiczenie 3: 

https://epodreczniki.pl/a/procent-skladany/DcV6vN47s 

Nauczyciel udostępnia ekran i wspólnie z klasą analizuje rozwiązanie. 

 

4. Uczniowie rozwiązują Ćwiczenie 4: 

https://epodreczniki.pl/a/procent-skladany/DcV6vN47s 

Nauczyciel udostępnia ekran i wspólnie z klasą analizuje rozwiązanie. 

 

 

Podsumowanie (15 min) 

 Podsumowanie lekcji.  

 

 Uczniowie rozwiązują quiz sprawdzający stopień opanowania materiału: 

https://quizizz.com/join/quiz/604a76a245ac1b001b90dbd1/start?studentShare=true  

 

 Pożegnanie uczniów i wysłanie linku do ankiety: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtHbRhSHqi8ROxZ21qEe0aIXFloCSBbVCmtoXWM0

Nv5zu4g/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 
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