
Temat lekcji:Określenie kąta środkowego i wpisanego.

Temat realizowany w klasie I gimnazjum.

Cele lekcji:
uczeń potrafi klasyfikować kąty, szacować ich miary
uczeń rozróżnia elementy koła /okręgu/
uczeń umie dokładnie i czysto rysować kąty, okręgi
uczeń zna określenie kąta środkowego i wpisanego
uczeń rozumie różnicę między kątemśrodkowym i wpisanym , rozróżnia je, wskazuje
uczeń prawidłowo rysuje kąty środkowe i wpisane

Formy:
wspólna praca całej klasy, praca w dwuosobowych grupach, dyskusja, działania praktyczne, praca z
zeszytemćwiczeń,

Środki dydaktyczne:
model kąta, rysunki różnych położeń kąta względem koła, plansza z kątami, zeszytćwiczeń

Przebieg lekcji;
1.Powtórzenie wiadomości o kątach i okręgu.

Na tablicy narysowana jest półprosta –uczniowie odpowiadają co to za figura, jakie ma własności
Nauczyciel dorysowuje drugą półprostą o tym samym początku –jakie figury mamy teraz, pokaż je
i nazwij ./dwa kąty-wklęsły i wypukły/
Jakie mamy rodzaje kątów –uczniowie klasyfikują kąty narysowane na planszy, następnie nauczyciel
za pomocą cyrkla demonstruje różne kąty, uczniowie je nazywają, szacunkowo podają ich miary.
i uzasadniaja
Uczeń rysuje na tablicy okrąg ,w nim promień ,średnicę, cięciwę/ uczniowie rozpoznają je i określają/

nr.1 nr.2 nr.3

nr.4 nr.5 nr.6

nr.7 nr.8 nr.9



2.Grupowanie otrzymanych zestawów rysunków (na rysunku powyżej)
Uczniowie otrzymują zestawy rysunków /takie same, lecz większe, przyczepione są do tablicy za pomocą magnesów/ -

różne położenie kąta względem okręgu - mają je pogrupować w zależności od położenia kąta w
względem okręgu. Uczniowie tworzą trzy grupy. Do pierwszej grupy dają

wszystkie te rysunki na których wierzchołek kąta leży na okręgu, do drugiej te na których wierzchołek
kąta leży w środku okręgu, do trzeciej pozostałe /sami tworzą takie grupy bez pomocy nauczyciela/.
Do drugiej grupy prawidłowo zakwalifikowali wszystkie kąty środkowe /ale jeszcze ich tak nie nazwali/
Do pierwszej grupy jeden rysunek nie pasuje dlaczego ? Uczniowie próbują znalezć który.
Po krótkim zastanowieniu znajdują ten który nie pasuje./ rys. nr 7/. Uczniowie uzasadniają dlaczego
nie pasuje. Równocześnie te same czynności są wykonywane z rysunkami na tablicy-uczniowie
podchodzą do tablicy i tworzą odpowiednie grupy.

3.Sformuowanie określenia kąta środkowego i wpisanego.
Po wspólnym przeanalizowaniu wszystkich grup, uczniowie próbują znależć nazwę dla kątów
pierwszej grupy /ich wierzchołek leży na okręgu /.Padają różne nazwy, ależadna nie jest prawidłowa.
Nauczyciel proponuje skorzystać z zeszytućwiczeń .Podobnie dla kątów drugiej grupy.

4.Przerwaśródlekcyjna.
Po krótkichćwiczeniach uczniowie nadal stoją, siadają tylko ci, którzy dobrze wyliczą krótkie
działanie w pamięci np.√25, 540: 90,√27, 3 itp.

5.Uczniowie wklejają do zeszytu jeden z kątów wpisanych i jeden z kątów środkowych a pod nimi określenia
tych kątów.

6.Nauczyciel na modelu pokazuje kąty wpisane iśrodkowe, uczniowie odpowiadają jakie to kąty i pokazują na jakim
łuku się opierają

7.Uczniowie wykonują zadanie w zeszyciećwiczeń.
8. Nauczyciel pokazuje uczniom sławny pentagram, którym doktor Faust zaklął Mefistofelasa /pięciokąt gwiażdzisty

na progu pracowni Fausta nie pozwalał Mefistofelesowi opuścić pokoju w części I Fausta Goethego/ Zadaje pytanie
- co ten rysunek ma wspólnego z dzisiejszą lekcją?.
Uczniowie zauważają, że są tam kąty wpisane. Ile jest kątów wpisanych? Jakie są te kąty wpisane?
Na jakich łukach opierają się te kąty? Jakie są te łuki? Uczniowie zauważają że kąty te są równe, a łuki na których się
opierają są takie same. Uczniowie formułują uogólnienie o równych kątach wpisanych.
Zapisują go w zeszycie, wklejają rysunek pentagramu.

9.Podsumowanie lekcji.
Uczniowie odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytania.Za każdą poprawną odpowiedź otrzymują jeden punkt .
Wygrywa ten rząd, który zdobędzie najwięcej punktów.
Jakie kąty dzisiaj poznaliśmy?. Jakie to są kąty wpisane? Jakie to są kąty środkowe? Nauczyciel pokazuje kąty
środkowe, wpisane ,uczniowie określają jakie to kąty i na jakich łukach się opierają /na modelu /.



Przyrząd do demonstracji kąta środkowego i wpisanego.
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