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1. Temat:  

Liczba П   
 
                                                                              

2.Poziom 
nauczania: 
gimnazjum; klasa 
II. Czas: 45 minut. 
 
 

3. Kompetencje: 
-rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; 
-efektywne współdziałanie w grupie. 
 
 
 

4. Cele:  

Uczeń potrafi 
-wyznaczyć przybliżoną wartość liczby П; 
-podać wynik z żądaną dokładnością; 
-posługiwać się kalkulatorem przy wykonywaniu obliczeń; 
-zna rozwinięcie liczby П z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; 
-zna zastosowania liczby П. 
 
 

5. Środki dydaktyczne: 
-film z serii „Łyk matematyki” pt. „Magiczna liczba” (Powszechna Wideoteka Edukacji TVP S.A. 

1997r.); 
-modele walców, kalkulatory, metry krawieckie; 
-karty pracy grupowej; 
-plansza z alfabetem greckim; 
-plansza z wierszykiem o liczbie П; 
-karta ewaluacji. 
 
 

6. Formy pracy: 
-praca w grupach 2-osobowych; 
-praca z całą klasą. 
 
 

7. Metody: 
- „Ale kino”, dyskusja, rozmowa dydaktyczna; 
-metoda czynnościowa 
 
 
 
 



8. Przebieg lekcji: 

 
Czynności nauczyciela i ucznia Metody Formy Materiały Wskazówki Uwagi 
Przypomnienie wiadomości związanych 
z tematem lekcji. N. Poprosi uczniów o 
przypomnienie pojęcia liczby wymiernej 
oraz rodzajów rozwinięć dziesiętnych 
liczb wymiernych i niewymiernych. 
Uczniowie przypominają pojęcie liczby 
wymiernej; podają przykłady liczb 
niewymiernych. Określają cechy 
rozwinięć dziesiętnych liczb 
wymiernych i niewymiernych. 

Rozmowa 
dydaktyczna 

Praca z 
całą klasą 

   

 
Omówienie tematu lekcji. N. Poinformuje 
uczniów, iż na dzisiejszej lekcji poznają 
kolejną liczbę niewymierną, której symbol 
został zapożyczony z alfabetu greckiego. 
Podaj temat lekcji.  
U. Uczniowie odszukują na planszy z 
alfabetem greckim liczbę П, zapoznając się z 
jej pisownią. Zapisują temat lekcji. 

 Praca z 
całą klasą 

Plansza z 
alfabetem 
greckim 

Plansza ta nie 
jest niezbędna 
do realizacji 
lekcji, jeśli j ą 
jednak 
posiadamy, 
warto ją jak 
najczęściej 
eksponować na 
zajęciach. 

 



Wyznaczanie przybliżonej wartości liczby П. 
N. Zaproś uczniów do obejrzenia fragmentu 
filmu. Wyjaśnij, iż po projekcji będziesz 
oczekiwała odpowiedzi na pytanie: Co należy 
zrobić, aby wyznaczyć wartość liczby П?  
U: Uczniowie oglądają fragment filmu, a 
następnie udzielają odpowiedzi na postawione 
wcześniej pytanie.  
N: Ustal z uczniami kolejność czynności, 
które należy wykonać w celu wyznaczenia 
wartości liczby П. Zwróć uwagę uczniów na 
to, iż mierzenie obwodu koła, które jest figurą 
płaską, jest trudne. Zaproponuj użycie do 
pomiarów brył, których przekrojem jest koło. 
Rozdaj uczniom modele walców (po jednym 
na ławkę) oraz karty pracy.  
U: Uczniowie pracują w grupach 2-
osobowych. Dokonują pomiaru obwodu i 
średnicy koła, które jest podstawą 
otrzymanego walca. Otrzymane wyniki 
zapisują w kartach pracy. Dokonują obliczeń 
za pomocą kalkulatorów. 

Ale kino  
 
 
 
 
Elementy 
metody 
czynnościowej 

 Film pt. 
„Magiczna 
liczba” 
 
 
 Karta pracy 
(załącznik nr 
l), modele 
walców, 
metry 
krawieckie, 
Kalkulatory 

  

     

Omówienie otrzymanych wyników  
N: Poproś uczniów o podanie otrzymanych 
wyników.  
U: uczniowie zapisują wyniki na tablicy.  
N: Przedyskutuj z uczniami otrzymanych 
wyników - przyczyny różnic w otrzymanych 
wynikach. Zapisz na tablicy rozwinięcie 
liczby П z dokładnością do 0,01. Wyjaśnij, iż 
jest to 

Praca z 
całą klasą 

 Zwróć uwagę 
na błąd 
pomiaru, jego 
źródła. 

 

przybliżenie wystarczające w obliczeniach 
szkolnych. 

Dyskusja 

 



Z historii matematyki.  
N: Zapowiedz kolejny fragment filmu, 
dotyczący wyznaczania kolejnych cyfr 
rozwinięcia dziesiętnego liczby П na 
przestrzeni wieków. 
 Sformułuj pytania:  
U: Uczniowie oglądają fragment filmu, a 
następnie odpowiadają na pytania dotyczące 
historii liczby П.  
N: Zawieś planszę z tekstem ułatwiającym 
zapamiętanie kolejnych cyfr rozwinięcia 
dziesiętnego liczby П i przeanalizuj go z 
uczniami. 
U: Uczniowie zapisują pod tekstem kolejne 
cyfry rozwinięcia dziesiętnego. 

Ale kino Praca z 
całą klasą 

Film pt. 
„Magiczna 
liczba”  
 
 
 
 
Plansza z 
tekstem 
wierszyka o 
liczbie n 
(załącznik nr 
2) 

Podkreśl 
zastosowanie 
komputerów 
przy 
wyznaczaniu 
dalszych cyfr 
rozwinięcia. 
 
 
 Cyfra 
oznaczająca 
ilość liter 
danego wyrazu 
jest 
jednocześnie 
kolejną cyfrę 
rozwinięcia. 

 

Zastosowanie liczby П; podsumowanie. 
 N: Zaproś uczniów do obejrzenia ostatniego 
fragmentu filmu dotyczącego zastosowania 
liczby П.  
U: Uczniowie oglądają film. Następnie 
oceniają przydatność pokazanych zastosowań 
liczby П w praktyce.  
N: Zapisz na tablicy związek między 
długością okręgu, jego średnicą i liczbą П, 
znany uczniom z poprzedniego ćwiczenia:  
П =l / d  
Poproś uczniów o przekształcenie otrzymanej 
zależności ze względu na długość okręgu.  
U: Uczniowie dokonują przekształceń na 
tablicy, otrzymując wzór na długość okręgu:  
l = n • d. 
N: Podkreśl, iż liczba П jest niezbędna m. in. 
do obliczenia pole koła, o czym będą się uczyć 
na kolejnych lekcjach. 

Rozmowa 
dydaktyczna 

Praca z 
całą klasą 

 Ten fragment 
filmu pozwoli 
spojrzeć 
uczniom na 
problemy 
matematyczne z 
„przymrużeniem 
oka”. 

 

Ewaluacja. N: Poproś uczniów, by zaznaczyli 
na karcie ewaluacji punkt, który odpowiada 
ich ocenie lekcji - im punkt znajdzie się bliżej 
litery α, tym wyższa ocena pracy na lekcji.  
U: Uczniowie wykonują polecenie. 

  Karta 
ewaluacji. 
(załącznik nr 
3) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
ZAŁ ĄCZNIKI 

Załącznik nr l. 
Karta pracy. 

OBWÓD (l) ŚREDNICA (d)  

   

OTRZYMANY WYNIK  

Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,01:........................................ 

 

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

Załącznik nr 2. 

KTO Z WOLI I MY ŚLI ZAPRAGNIE PI 

WPISAĆ CYFRY  

TEN ZDOŁA................ 

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

Załącznik nr 3. 
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