
SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM
Temat: Wielkości odwrotnie proporcjonalne.
Cele ogólne:
-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, współpracy i współodpowiedzialności.

Cele operacyjne:
Uczeń zna i rozumie:
-pojęcie proporcji,
-pojęcie wielkości wprost proporcjonalnych,
-pojęcie wielkości odwrotnie proporcjonalnych.
Uczeń umie:
-rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne,
-odróżniać w zadaniach wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne,
-rozwiązywać zadania o treści praktycznej dotyczące wielkości wprost proporcjonalnych i odwrotnie
proporcjonalnych.

Formy pracy:
-indywidualna,
-grupowa,
-zbiorowa.

Metody nauczania:
-elementy pogadanki, („ burza mózgów”)
-praca z tekstem zadań,
-ćwiczenia praktyczne i rachunkowe

Środki dydaktyczne:
-kartki z zadaniami,
-projektor,
-komputer,
-podręcznik ,

Przebieg lekcji:

1.Sprawy organizacyjne (przywitanie , sprawdzenie obecności).
2.Przypomnienie z ostatniej lekcji pojęć wielkości wprost proporcjonalnych i proporcji ( uczniowie
mogą korzystać z zeszytu, prezentacja multimedialna).
3.Nawiązanie do dzisiejszego tematu, podanie tematu lekcji,
4.Omówienie najważniejszych celów lekcji i wymaganych osiągnięć edukacyjnych.
Cześć „robocza” lekcji

5. Uczniowie dostają karty pracy. ( załącznik nr 1)

Przeanalizujemy przykład pozwalający ustalić zależność między bokami prostokąta,
którego pole wynosi 12 cm 2.



Załącznik nr. 1
Niech x oznacza długość boku prostokąta
y – szerokość
P – pole prostokąta
P = x * y
Ułóżmy tabelkę dla P = 12 cm 2

x – długość prostokąta ( cm ) ,       y – szerokość prostokąta ( cm )
1 12
2 6
3 4
4 3
6 2
12 1

6. Z analizy tabelki wynika, że wzrost jednej z tych wielkości powoduje zmniejszenie drugiej
z nich tyle samo razy .
Nauczyciel zadaje uczniom pytanie:
- Czy są to wielkości proporcjonalne?
(Uczniowie powinni odpowiedzieć nie).

Nauczyciel wyjaśnia:
O dwóch wielkościach, gdy wzrost jednej z nich powoduje zmniejszenie drugiej tyle samo
razy mówimy, że są to wielkości odwrotnie proporcjonalne.
Uczniowie zapisują w zeszytach :
Gdy wraz ze wzrostem jednej wielkości druga wielkość maleje tyle samo razy, to mówimy,
że wielkości te są odwrotnie proporcjonalne.
Nauczyciel dalej zadaje pytanie:
- Jaka zależność zachodzi między wielkościami x i y ?
Uczniowie powinni zauważyć, że długość prostokąta * szerokość = 12, co możemy
podsumować następująco:
Iloczyn wielkości odwrotnie proporcjonalnych jest stały
x * y =a, gdzie a jest wielkością stałą, zwaną współczynnikiem proporcjonalności .

- Jak nazwiemy takie wielkości? Nauczyciel tak ukierunkowuje dyskusję metodą “burza
mózgów”, aby uczniowie zapisali sami wzór xy = a i wprowadza pojęcie współczynnika
proporcjonalności odwrotnej.

1. Uczniowie próbują teraz podać przykłady innych wielkości odwrotnie proporcjonalnych
występujących na lekcjach fizyki, chemii, czy w życiu codziennym.

2. Podanie przez nauczyciela przykładów wielkości odwrotnie proporcjonalnych
3. Kolejne przykłady wielkości odwrotnie proporcjonalnych uczniowie poznają pracując z

interaktywną prezentacją wykonaną w programie PowerPoint. Prezentacja ta zawiera również
ćwiczenia w uzupełnianiu tabelek wielkości odwrotnie proporcjonalnych. Oglądając
prezentację uczniowie poznają sposób układania równań na podstawie tabelki, w sytuacji gdy
obliczeń nie da się przeprowadzić w pamięci.

4. Po obejrzeniu prezentacji uczniowie rozwiązują zadania.



7. Rozwiązywanie zadań z podręcznika „ Matematyka z plusem” str.215 zad. 1, 2. na tablicy( praca
zbiorowa pod kierunkiem  nauczyciela).

7.Maraton zadań – nauczyciel zapoznaje uczniów z warunkami konkurencji: (załącznik nr. 2)
-uczniowie będą  parami rozwiązywali zadania,
-można korzystać z rozwiązań przedstawionych na tablicy ( zadania są podobne),
-do wyboru są trzy rodzaje zadań(różne kolory kartek): za 4 pkt (łatwe), za 5 pkt (średnie) i za 6 pkt
(trudniejsze) - załącznik 2.
-zadania rozwiązują w zeszycie,
-uczeń może wybrać maksymalnie 2 zadania określonego koloru,
-czas pracy - max 7 minut,
-można skorzystać z pomocy nauczyciela bądź kolegi
-uczeń, który rozwiązał zadania na 12 pkt ( czyli na 5) może uzyskać ocenę celującą po rozwiązaniu
zadania dodatkowego

Po upływie czasu uczniowie przerywają pracę, nauczyciel na tablicy przedstawia rozwiązania zadań,
każdy uczeń sprawdza swoje rozwiązania, punktuje , zlicza punkty i zgodnie z załączoną punktacją wy-
stawia sobie ocenę. W celu sprawdzenia wiarygodności ocen nauczyciel bierze do sprawdzenia
niektóre zeszyty.

Punktacja ( zgodna z obowiązującymi w szkole wskaźnikami procentowymi)
Punktacja zapisana jest na tablicy.

Podsumowanie:

Wymienienie przez uczniów nowych pojęć (wielkości odwrotnie proporcjonalne,
współczynnik proporcjonalności odwrotnej). Wskazani uczniowie prezentują wyniki z
kolejnych zadań. Pozostali uczniowie sprawdzają ich poprawność . Nauczyciel pyta uczniów,
co sprawiło im największą trudność i dlaczego.  Wystawienie ocen uczniom za aktywność na
lekcji.

Zadanie domowe:

Uczniowie otrzymują karty z pracą domową – załącznik 4.( Nauczyciel omawia pracę
domową) oraz podaje zadanie z podręcznika str. 215 zad. 3

Dla chętnych zadanie dodatkowe. ( załącznik 2)

Załącznik 4

Praca domowa

Wpisz TAK lub NIE.

1) Czy obwód trójkąta równobocznego jest odwrotnie proporcjonalny do jego boku?



2) Czy masa jest odwrotnie proporcjonalna do wartości przyśpieszenia przy stałej wartości siły?

3) Czy cena benzyny i ilość benzyny, jaką możemy kupić za daną kwotę to wielkości odwrotnie
proporcjonalne?

4) Średnia prędkość pojazdu i czas potrzebny na przejechanie danej odległości czy to wielkości
odwrotnie proporcjonalne?

Załącznik 2

Zad.1 ( 4 pkt)
Samochód osobowy zużył 9 l benzyny na trasie 120 km .
Ile kilometrów można przejechać mając w baku 42 l benzyny?

Zad.2 ( 4 pkt)
Pan Kowalski kupił w hurtowni Wszystko dla nóg 350 par skarpetek
i zapłacił 630 zł. Ile par takich skarpetek można byłoby kupić w tej hurtowni za 450 zł ?

Zad.3 ( 4 pkt)
Zadanie 10 str 107 - podręcznik

Zad.4 ( 5 pkt)
Samochód ciężarowy przywiózł na budowę zapas piasku, wykonując 12 kursów. Inny samochód, o
ładowności o 2 tony większej, przewiózł taki sam zapas piasku, wykonując o 3 kursy mniej. Jaka
ładowność ma każdy z tych samochodów?

Zad.5 ( 5 pkt)
Z worka mąki można upiec 64 bochenki chleba, każdy o wadze 1 kg . Ile bochenków ważących po 80
dag otrzymamy z worka mąki.

Zad.6 ( 5 pkt)
Do zawodów na najoszczędniejszy samochód stanęło kilkadziesiąt pojazdów. W baku każdego
startującego samochodu były dokładnie 2 litry benzyny. Zawody wygrał pan Waldek, który swoim
samochodem przejechał 90 km i 900 m . Ile litrów na 100 km pali jego samochód ?

Zad.7 ( 6 pkt)
Pan Zenek, kierowca ciężarówki, jedzie zwykle od granicy do domu ze średnia prędkością 60km/h.
Zajmuje mu to 4 godziny i 15 minut. Dzisiaj chciałby skrócić czas przejazdu o pół godziny. Z jaką
przeciętna prędkością powinien jechać?



Zad.8 ( 6 pkt)
Uczniowie klasy III b przygotowali na loterię 120 losów, w tym 15 wygrywających. Ile powinni dołożyć
losów wygrywających, aby loteria spełniała zapowiadane warunki?( co czwarty los wygrywa).

Zad.9 ( 6 pkt)
Mała beczka o objętości 20 l waży 3 kg, a duża o objętości 50 l waży
5 kg . Mała beczka pełna lepiku waży 25 kg . Ile będzie ważyć duża beczka pełna lepiku ?

Zad. 10 (dodatkowe)
Marcin i Tomek malują mieszkanie. Gdyby Marcin robił to sam, zajęłoby mu to 10 dni. Gdyby Tomek
malował sam, zajęłoby mu to 15 dni. W ciągu ilu dni pomalują mieszkanie wspólnie?

Zad. 11 (dodatkowe)
Pewna pracę miało wykonać 18 robotników w ciągu 24 dni. Po 6 dniach odeszło 6 robotników. O ile
dni przedłuży się wykonanie pracy?


