
KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z MATEMATYKI 
 

Temat: Nasza szkoła w liczbach. 
 
Prowadzący: Beata Szymkiewicz 
Klasa: VI c 

I Cele projektu:  

1. Pokazanie praktycznego i użytecznego zastosowania wiedzy i umiejętności 

matematycznych zdobytych w szkole (obliczenia procentowe, diagramy). 

2. Przygotowanie do kształcenia i samokształcenia się w przyszłości, rozwijanie 

samodzielności.  

3. Kształcenie u uczniów umiejętności:  

•  współdziałania w grupie, dzielenia się rolami i zadaniami,  

•  słuchania opinii innych osób, dyskutowania, planowania działań, 

podejmowania decyzji grupowych,  

•  rozwiązywania konfliktów, poszukiwania kompromisu,  

•  zbierania i opracowywania wiadomości na zadany temat przy 

wykorzystaniu technologii informacyjnej,  

•  przeprowadzania i oceniania swojego działania,  

•  wykonywania obliczeń procentowych (zamiana liczb na procenty, 

obliczanie procentu danej liczby, obliczanie, jakim procentem jednej 

liczby jest druga liczba),  

•  graficznego przedstawiania procentów przy wykorzystaniu programu 

Microsoft Excel, 

•  wykonania prezentacji multimedialnej przy użyciu programu 

PowerPoint, 

•  przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych.  

 

II Formy realizacji: 

 

W projekcie brali udział uczniowie klasy VI c. Zadanie wykonywali wszyscy uczniowie 

tej klasy podzieleni na cztery pięcioosobowe grupy. Każda grupa miała przygotować 



ankietę i przeprowadzić ją w wyznaczonej grupie osób: I grupa – uczniowie klas 

czwartych, II grupa – uczniowie klas szóstych, III grupa – nauczyciele, IV grupa zbierała 

informacje od różnych pracowników szkoły. Następnie należało opracować wyniki ankiet 

na diagramach i przygotować prezentację oraz omówienie. Uczniowie wielokrotnie 

spotykali się z nauczycielem w celu konsultacji i zakończenia kolejnych etapów projektu. 

III Harmonogram realizacji projektu: 

1. Czas trwania projektu -od grudnia 2006 do marca 2007.  

2. Plan realizacji poszczególnych etapów projektu: 

  I  etap  określenie tematu i celów projektu (do 2 grudnia) 

 II etap  przygotowanie pytań do ankiet (do 12 grudnia) 

III etap przeprowadzenie ankiet w wybranych grupach badanych  

(do 20 grudnia) 

IV etap  podliczenie wyników ankiet  (do 10 stycznia) 

 V etap  zamiana wyników na procenty (do 20 stycznia) 

VI etap sporządzenie diagramów procentowych wykorzystując program 

Microsoft Excel   (do 20 lutego) 

 VII etap przygotowanie prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu 

programu PowerPoint   (do 2 marca) 

VIII etap przygotowanie analizy przedstawionych wyników  

(do 9 marca) 

IV Prezentacja wykonanego projektu  

1. Prezentacja opracowanych materiałów w formie slajdów przez każdą z grup w 

ciągu 10 minut. 

2.Omówienie przez szefów grup przebiegu pracy nad projektem (podział zadań w  

grupie, współpraca, itp.)  

3.Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. 

 

 



Załącznik 1 

Ankieta ewaluacyjna  
 

1. Czy podobała Ci się taka forma pracy? 
Tak   Nie   Nie mam zdania  
2. Jak układała się współpraca w Twojej grupie? 
Dobrze   Raczej dobrze   Źle   
3. Czy pracowałeś aktywnie? 
Tak  Raczej tak  Średnio  Nie 
4. Wystaw ocenę w skali 1 – 6 każdemu członkowi Twojej grupy 

- .............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 
- ............................................. 

5. Czy nauczyciel w wystarczający sposób pomagał w realizacji projektu? 
Tak   Nie  Trochę za mało  Nie wiem  
6. Jakie nowe umiejętności zdobył(aś)eś pracując nad projektem? 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
7. Co należałoby zmienić?  
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

Załącznik 2 
 

ANKIETA EWALUACYJNA dla przybyłych go ści 
Dziękuję za udział w lekcji otwartej i proszę o wyrażenie swojej opinii.  

Ankieta jest anonimowa, proszę o zaznaczenie x wybranej odpowiedzi.  
 
1. Jak ocenia Pani/Pan tę lekcję? 

1  2   3  4   5   6 
2. Czy uważa Pani/Pan taką formę zajęć za interesującą? 

Tak  Nie  Nie mam zdania 
3. Czy według Pani/Pana uczniowie w sposób zadawalający wykonali swoje zadania? 

Tak  Raczej tak  Nie  Nie mam zdania 
4. Mam zastrzeżenia do: 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
5. Inne uwagi na temat przeprowadzonej lekcji: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  
Dziękuję za udział w ankiecie. 
 



załącznik 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



załącznik 4 
 
 
 
 


