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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć:

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest realizowany zgodnie z podstawą programową nauczania ogólnego dla szkoły podstawowej w 
oparciu o szczegółowy rozkład materiału opracowany do podręcznika "Matematyka", klasa VIII 
wydawnictwa WSiP.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu narzędzi TIK lekcje są bardziej atrakcyjnie dla uczniów, chętniej biorą udział w 
lekcji, wykazują większe zainteresowanie tematem. Narzędzia te umożliwiają prowadzenie zajęć zdalnie 
oraz pomagają w przyswojeniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń zna i umie zastosować twierdzenie Pitagorasa.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Odróżnienie trójkątów prostokątnych.
2. Wskazanie przyprostokątnych i przeciwprostokątnych.
3. Zna twierdzenie Pitagorasa.
4. Potrafi zapisać związek między długościami boków.
5. Potrafi obliczyć długość boku.

9. Metody i formy pracy

dyskusja
prezentacja -  film
praca indywidualna

10. Środki dydaktyczne
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1. film
2. materiał z e - podręcznika
3. karta pracy
4. ćwiczenia interaktywne

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer z dostępem do internetu
tablica interaktywna

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

Sprawdzenie obecności.
Zapianie tematu lekcji na tablicy.

Aktywność nr 1

Temat:

Wprowadzenie do tematu.

Czas trwania

15 min

Opis aktywności

Na początku uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

1. Czym charakteryzuje się trójkąt prostokątny?
2. Jakie nazwy mają boki trójkąta prostokątnego?
3. Jakie własności ma kwadrat?
4. Jak liczymy pole kwadratu?

Następnie oglądają filmik na kanale Pistacja https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM

Aktywność nr 2

Temat

Co wiemy z filmiku?

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM
https://www.youtube.com/watch?v=Gl_ocz8jzqM
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Po obejrzeniu filmiku uczniowie rozwiązują ćwiczenia (na tablicy interaktywnej) zamieszczone w e-
podręczniku https://zpe.gov.pl/a/twierdzenie-pitagorasa/D1HZGP6te
Dzięki nim utrwalają wyjaśnienie geometryczne twierdzenia oraz podany wzór.

Aktywność nr 3

Temat

Co należy zapamiętać?

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie do zeszytu zapisują następującą notatkę:
https://docs.google.com/document/d/1MGXT11VUBB5AO-
GGTHHIcYSLFZr2LDP54jZUfX8tJuI/edit?usp=sharing

Aktywność nr 4

Temat

No to czas na zadania!

Czas trwania

10 min

Opis aktywności

Uczniowie rozwiązują zadania na stronie Matzoo https://www.matzoo.pl/klasa8/twierdzenie-
pitagorasa_71_441
Zadania są prezentowane na tablicy intraktywnej. Czas na rozwiązanie zadań 10 min.

Podsumowanie lekcji

Na zakończenie lekcji uczniowie dostają zadania do samodzielnej pracy w domu:
https://docs.google.com/document/d/1InMzPgKpdGgXzZMuZi3Om0pPbTTNMnqllfbIbuya_Sw/edit?usp=sharing
Link do zadania zostaje zamieszczony na zadaniach domowych w Librusie. Rozwiązania przesyłają także 
przez zakładę zadania domowe.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ewaluacja polega na przesłaniu przez uczniów zadania domowego, na jego podstawie będzie można 
stwierdzić, czy uczniowie zrozumieli temat.

14. Licencja

https://zpe.gov.pl/a/twierdzenie-pitagorasa/D1HZGP6te
https://docs.google.com/document/d/1MGXT11VUBB5AO-GGTHHIcYSLFZr2LDP54jZUfX8tJuI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MGXT11VUBB5AO-GGTHHIcYSLFZr2LDP54jZUfX8tJuI/edit?usp=sharing
https://www.matzoo.pl/klasa8/twierdzenie-pitagorasa_71_441
https://www.matzoo.pl/klasa8/twierdzenie-pitagorasa_71_441
https://docs.google.com/document/d/1InMzPgKpdGgXzZMuZi3Om0pPbTTNMnqllfbIbuya_Sw/edit?usp=sharing
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15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Tak
18. Forma prowadzenia zajęć: stacjonarna

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

