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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła ponadpodstawowa - technikum - klasa II

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć:

Powtórzenie wiadomości - planimetria

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat zgodny z planem pracy nauczyciela. Powtórzenie wiadomości to konieczny element edukacji 
systematyzujący wiedzę i umiejętności uczniów przed obowiązkowym sprawdzianem wiadomości.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Z uwagi na profil klasy (informatyczny) zastosowanie technologii informacyjnych jest w pełni 
uzasadnione. Zapoznanie uczniów z platformą komunikacji grupowej oraz platformą do 
przygotowywania testów i quizów pozwoli im odkryć nowe możliwości edukacji. Uczniowie, pracując w 
grupach, nabywają umiejętności komunikacji, dyskusji i obrony własnego zdania.

7. Cel ogólny zajęć

Powtórzenie, usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości z planimetrii na poziomie rozszerzonym

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń korzysta z cech przystawania trójkątów oraz podobieństwa trójkątów i wielokątów w 
zadaniach i dowodach.

2. Uczeń korzysta z twierdzenia Pitagorasa i Talesa (oraz twierdzeń odwrotnych) w celu obliczania 
długości odcinków oraz ustalania równoległości/prostopadłości prostych.

3. Uczeń wykorzystuje definicje i wyznacza wartości funkcji sinus, cosinus i tangens kątów o 
miarach od 0° do 90° oraz korzysta z tablic w celu wyznaczenia wartości przybliżonej funkcji 
trygonometrycznych/kątów..

4. Uczeń wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego na podstawie znajomości 
wartości jednej z funkcji.

5. Uczeń stosuje proste zależności między funkcjami trygonometrycznymi w obliczeniach i 
dowodzeniu tożsamości.

6. Uczeń wykorzystuje wzory na pola trójkątów i czworokątów z wykorzystaniem funkcji sinus do 
obliczania długości boków i dowodzenia.

9. Metody i formy pracyb>
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Metody nauczania:

pokaz
projekt
gra dydaktyczna

Formy pracy:

praca grupowa

10. Środki dydaktyczne

aplikacja Google Meet
platforma quizizz.com
aplikacja Zoom
pakiet MS Office 365
www.epodreczniki.pl
www.matemaks.pl
https://pl.khanacademy.org/math
podręcznik ”MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony”
Formularze Google

11. Wymagania w zakresie technologii

Po stronie ucznia: 

komputer/tablet/smartfon z dostępem do internetu
pakiet MS Office 365
aplikacja Google Meet
aplikacja Zoom
konto na platformie quizizz.com (jedno na grupę)

Po stronie nauczyciela

komputer/laptop z dostępem do internetu
aplikacja Google Meet
aplikacja Zoom
konto na platformie quizizz.com (rekomendowane posiadanie utworzonego własnoręcznie quizu)
przygotowana ankieta w Formularzach Google

12. Przebieg zajęć

Aktywność nr 1

Temat:

Faza wstępna

Czas trwania

5 min

Opis aktywności

http://www.epodreczniki.pl
http://www.matemaks.pl
https://pl.khanacademy.org/math
https://pl.khanacademy.org/math
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Nauczyciel podaje temat i cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

Aktywność nr 2

Temat

Faza realizacyjna - cz. 1

Czas trwania

20 min

Opis aktywności
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 5-osobowe i prezentuje, w jaki sposób stworzyć spotkanie w aplikacji 
Zoom.

Uczniowie z pomocą nauczyciela zakładają konta na platformie quizizz.com oraz Zoom (jeśli nie 
posiadają).

Nauczyciel prezentuje uczniom przykładowy quiz na platformie quizizz.com i omawia etapy tworzenia 
quizu.

Nauczyciel podaje linki do niektórych portali edukacyjnych z bogatą bazą zadań: 
https://pl.khanacademy.org/math, www.matemaks.pl, https://epodreczniki.pl/

 

Aktywność nr 3

Temat

Faza realizacyjna - cz. 2

Czas trwania

60 min

Opis aktywności
Każda grupa uczniów przygotowuje quiz składający się z 10 pytań zamkniętych z działu planimetria (w 
zakresie podstawy programowej), z wykorzystaniem odpowiedzi jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru. Zalecane jest przygotowanie przynajmniej jednego rysunku wybranej figury z naniesionymi 
danymi do zadania w programie WORD pakietu MS Office 365.

Nauczyciel odwiedza grupy i w razie potrzeby udziela pomocy.

Każda grupa przesyła nauczycielowi link do stworzonego quizu. Nauczyciel sprawdza poprawność 
merytoryczną zadań i udostępnia link całej klasie (w formie zadania domowego).

 

 

Aktywność nr 4

Temat

https://pl.khanacademy.org/math
https://pl.khanacademy.org/math
http://www.matemaks.pl,
https://epodreczniki.pl/
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Faza podsumowująca

Czas trwania

5 min

Opis aktywności
Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów, prosi o informację zwrotną, za pomocą ankiety przygotowanej 
w Formularzach Google.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmk9uPbSNFptERIxMkUPbFV-jd-
e0G6g8fM9_I6g6O2acffQ/viewform?usp=sf_link

 

 

13. Sposób ewaluacji zajęć

 Ankieta ewaluacyjna:

Formularze Google

 Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmk9uPbSNFptERIxMkUPbFV-jd-
e0G6g8fM9_I6g6O2acffQ/viewform?usp=sf_link

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić, czy podane adresy stron internetowych są aktualne i czy 
nie zmieniły się warunki darmowego dostępu do platform.

16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl
18. Forma prowadzenia zajęć: zdalna

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmk9uPbSNFptERIxMkUPbFV-jd-e0G6g8fM9_I6g6O2acffQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmk9uPbSNFptERIxMkUPbFV-jd-e0G6g8fM9_I6g6O2acffQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmk9uPbSNFptERIxMkUPbFV-jd-e0G6g8fM9_I6g6O2acffQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmk9uPbSNFptERIxMkUPbFV-jd-e0G6g8fM9_I6g6O2acffQ/viewform?usp=sf_link
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

