
OPIS LEKCJI MATEMATYKI PRZ EPROWADZONEJ W KLASIE
PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO

Z UWZGL ĘDNIENIEM MULTIMEDIALNO-CZYTELNICZEJ
ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ.

Raz w tygodniu mam w klasie pierwszej dwie godziny matematyki pod rząd.
Postanowiłam na tych godzinach i jeszcze na następnej przeprowadzić lekcję z
uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej multimedialno- czytelniczej. Zrealizowałam dwie
treści tej ścieżki:

1. Tradycyjne i nowoczesneźródła informacji.
2. Kompetencja czytelnicza niezbędna do odbioru tekstów literackich i

popularnonaukowych.

Przeprowadziłam lekcje po przerobieniu działu: liczby rzeczywiste. Kazałam uczniom
przynieść na najbliższą lekcję roczniki statystyczne, tablice matematyczno fizyczne, ulotki z
PKO o oprocentowaniu lokat terminowych, kalkulatory i arkusze papieru opakunkowego do
zapisywania rozwiązań zadań. Wcześniej opracowałam zestaw zadań do pracy w sześciu
grupach. Każdy zestaw zawierał dwa zadania z różnych dziedzinżycia:

I. Notacja wykładnicza a przybliżenia w astronomii.
II. Procent w statystyce.

III. Procent w banku. Zadanie przez analogię.
IV. Promil u jubilera.
V. Procent w medycynie i chemii.

VI. Procent w urzędzie skarbowym.Zadanie przez analogię.

Część zadań wybrałam z następujących książek:

1). M. Karpiński,M, Dobrowolska, M. Braun, J. Lech
MATEMATYKA I- podr ęcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy z rozszerzeniem
2). K. Kłaczkow, M. Kurczab, E.Świda
MATEMATYKA- zbiór zadań dla liceów i techników kl. I
3). R. J. Pawlak,H. Pawlak,A. Rychlewicz, A. Rychlewicz, K.Żylak
MATEMATYKA krok po kroku- podręcznik dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego, technikum,zakres podstawowy i rozszerzony.

W niektórych z nich zmieniłam nieco treść i tak na przykład w zadaniu z grupy
pierwszej poleciłam odszukać potrzebne dane (masę i średnicę Ziemi i Słońca) w tablicach
matematyczno- fizycznych. Zadania z użyciem rocznika statystycznego ułożyłam sama
( grupa druga). Zadania dotyczyły rachunku procentowego związanego z ilością miast w
Polsce oraz ilością małżeństw rozwiązanych w naszym kraju (w mieście i na wsi) w roku
2000. Ułożyłam zadanie o kupnie komputera (grupa trzecia), w którym uczniowie musieli się
wykazać umiejętnością obliczania bieżącego stanu konta w banku zlokalizowanym w naszym
mieście. Dwie grupy miały do rozwiązania zadania przez analogię. Ten typ zadań wybrałam
celowo po to, by uczniów zapoznać z zadaniami, które będą na nowej maturze. Po
podzieleniu uczniów na sześć grup rozdałam każdej grupie kartki z zadaniami wszystkich
grup z poleceniem rozwiązania zadań swojej grupy i zapisania rozwiązania na arkuszu



papieru. Rozpoczęła się gorączkowa praca. Uczniowie podzielili się pracą w ramach swojej
grupy. Jedni liczyli, inni odszukiwali dane, jeszcze inni zapisywali rozwiązanie na papierze.
Zwracali się do mnie z pytaniami, czy ich tok myślenia jest dobry. Potrzebowali
potwierdzenia. Pod koniec lekcji na tablicy zostały zawieszone arkusze papieru z
rozwiązaniami prawie wszystkich grup. Kłopoty z rozwiązaniem miała grupa piąta, której
zadaniem było obliczenie dawki leku dla chorego. Nie rozumieli pojęcia: stężenie leku we
krwi. Pozostałe grupy poradziły sobie z rozwiązaniami bez problemu. Nawet obliczenie masy
Słońca i Księżyca przy pomocy tablic matematyczno- fizycznych nie sprawiło im kłopotu.
Masę Ziemi odnaleźli w podręczniku fizyki, który im przyniosłam. W czasie przerwy
uczniowie sami wytypowali osoby do objaśniania przy tablicy sposobu rozwiązania zadań. Po
przerwie rozpoczęliśmy analizę rozwiązań pierwszych trzech grup, a na następnej lekcji
pozostałych. W czasie referowania zwracałam uwagę na poprawność stosowanego języka
matematycznego i poprawny zapis matematyczny. Grupa piąta nie rozwiązała poprawnie
swoich zadań. Rozwiązaliśmy je wspólnie zaczynając od określenia, kiedy roztwór jest p
procentowy. Pod koniec lekcji wystawiłam oceny uczniom, którzy wykazali największa
samodzielność przy rozwiązaniu zadań, oraz tym, którzy referowali rozwiązanie przy tablicy.

Uczniom podobała się taka forma zajęć, a ja byłam zadowolona, bo zrealizowałam
dwie treści ścieżki multimedialno- czytelniczej, a do tego jeszcze powtórzyłam przybliżenia,
procenty, notację wykładniczą i zapoznałam uczniów z zadaniami rozwiązywanymi przez
analogię. Lekcja ta przyczyniła się również do integracji zespołu klasowego, co w pierwszej
klasie jest też ważne.

Opracowała: Krystyna Miczka



ZESTAW ZADA Ń DO PRACY W GRUPACH
na lekcji: ”PRZYBLI ŻENIA I PROCENTY-PRACA W GRUPACH”

GRUPA I

NOTACJA WYKŁADNICZA A PRZYBLI ŻENIA W ASTRONOMII.

Zadanie 1.
a) Średnica naszej galaktyki to około 100 000 latświetlnych. Ile to km?
b) Odległość gwiazdyα Cenatauri od Ziemiwynosi około 4,25 latświetlnych. Za około
28 000 lat gwiazda będzie o 30% bliżej. Jaka będzie wówczas do niej odległość

Korzystając z tablic matematyczno- fizyczno- astronomicznych uzupełnij tabelę a następnie
rozwiąż zadanie

Masa [kg] Średnica [m]
Słońce
Ziemia
Księżyc

Zadanie 2

a) Ile razy masa Ziemi jest większa od masy Księżyca?
b) Ile razyśrednica Słońca jest większa odśrednicy Ziemi?
c) O ile km średnica Słońca jest dłuższa odśrednicy Ziemi?

GRUPA II

PROCENT W STATYSTYCE

WSKAZÓWKA : potrzebne dane odszukaj w roczniku statystycznym

Zadanie 1.
W Polsce w roku 2000 było........ miast.
a) Ile % miast liczyło powyżej 100 tys. mieszkańców?
b) Ile % miast liczyło od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców?
c) Ile jest w Polsce miast małych liczących mniej niż 20 tys. mieszkańców?

Zadanie 2.
Oblicz, jaki procent ilości małżeństw w roku 2000 stanowiły małżeństwa rozwiązane przez
a) śmierć męża
b) śmierć żony
c) rozwód?
Jak wyglądało to na wsi a jak w mieście?



GRUPA III

PROCENT W BANKU. ZADANIE PRZEZ ANALOGI Ę.

WSKAZÓWKA: przeczytaj wstęp do zadania 28 na stronie 51 w podręczniku celem
zapoznania się ze sposobem obliczania bieżącego stanu konta. Stosowany podręcznik
W. Babiański,L. Chańko, D. Ponczek „Matematyka”- podręcznik dla liceum
ogólnokształcącego, kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Zadanie 1.
Mamy do wyboru 3 banki: A, B, C z następującą ofertą:

Bank A Bank B Bank C

Oprocentowanie
roczne

12% 12,5% 13%

Kapitalizacja
odsetek

kwar
talna

Półrocz
na

roczna

Chcemy złożyć w banku 2000 zł. na okres jednego roku. W którym banku najbardziej się to
opłaca?

Zadanie 2.
Mam zamiar kupić komputer za 3200 zł. Jaką kwotę mam złożyć w PKO w moim mieście na
lokatę terminową ze stałą stopą procentową na okres 3 miesięcy, abym po 2 latach mogła
dokonać zakupu?
Wskazówka: oprocentowania w banku są dołączone!

GRUPA IV.

PROMIL U JUBILERA.

1 %o danej liczby=
1000

1
tej liczby

Zadanie 1.
Na wyrobach ze złota i srebra są wybite próby:

Próba I II III IV V VI
złoto 960 750 583 500 375 333
srebro 925 875 830 800 --- ---

Liczby zapisane w tabeli wskazują ile %o czystego złota lub srebra znajduje się w danym
przedmiocie.
a) Ile złota znajduje się w wyrobie III próby, ważącym 1347 g?
b) Ile waży przedmiot wykonany ze srebra IV próby, zawierający 172 g czystego srebra?

Zadanie 2.
Jubiler stopił 246 g złota II próby i 366 g VI próby. Ile %o złota znajduje się w stopie? Jaką
próbę ma nowy stop?



GRUPA V.

PROCENT W MEDYCYNIE I CHEMII.

1 %o danej liczby=
1000

1
tej liczby

Zadanie 1.
Ile mililitrów leku należy podać, aby jego stężenie we krwi było nie mniejsze od 4%o i nie
większe od 5%o. Wynik zaokrąglij do 10 ml.
Przyjmij , że w organizmie człowieka jest 4,6 l krwi.
Jaka byłaby odpowiedź, gdyby wynik należało podać w zaokrągleniu do 1ml?

Zadanie 2.
Ze 130 dkg soli kuchennej odparowano 35 dkg wody i otrzymano roztwór o zawartości 20%
soli. Oblicz procent zawartości soli w roztworze przed odparowaniem. Wynik podaj w
zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku.

GRUPA VI.

PROCENT W URZĘDZIE SKARBOWYM.
ZADANIE PRZEZ ANALOGI Ę.

Uwaga:W Polsce podatek od odsetek wynosi 20% kwoty odsetek i jest automatycznie
przekazywany do skarbu państwa. Przypuśćmy, że złożyliśmy w banku kwotę 1000 zł. Na
lokacie rocznej, której oprocentowanie wynosi 6%. Po roku bank doliczy 6% odsetek, tzn.
0,06*1000= 60 zł. Jednak 20% tej kwoty,czyli 0,2*60 zł= 12 zł. bank przekaże do skarbu
państwa. Do naszych oszczędności zostanie dopisana kwota 48 zł. Można, więc powiedzieć,

że oprocentowanie netto tej lokaty wynosi 8,4048,0
1000

48 ==
zl

zl
%

Zadanie
a) Jaki podatek zapłaci osoba, która wpłaciła 1500 zł na lokatę roczną, jeśli

oprocentowanie wynosi 5%?
b) Jaki podatek od odsetek zapłaci osoba, która, wpłaciła 750 zł na lokatę

dwumiesięczną, jeśli oprocentowanie tej lokaty wynosi 9%?
c) Jaką kwotę odsetek(netto) otrzymałbyś po roku od wpłacenia 2000zł. na lokatę roczną,

której oprocentowanie wynosi 8%?
d) Oprocentowanie lokaty wynosi 7%. Jakie jest oprocentowanie netto tej lokaty?

Opracowała: Krystyna Miczka


