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Scenariusz lekcji matematyki w klasie II gimnazjum

Temat lekcji: Metody rozwiązywania układów równań – „Sąd nad układami równań”.

Czas przewidziany na realizację tematu – 2 godziny lekcyjne

Cele w zakresie:

1)  Wiadomości

     a) do zapamiętania i utrwalenia na podstawie zdobytych wiadomości:

– metoda podstawiania i metoda przeciwnych współczynników rozwiązywania układów równań

2)  Umiejętności

    a) stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:

– rozwiązywanie układów równań wybraną metodą (podstawiania lub przeciwnych współczynników)

    b) stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:

– rozwiązywanie układów równań z zastosowaniem ułamków

3)  Postaw

– uczniowie rozumieją potrzebę wyboru najlepszej według nich metody rozwiązywania układów równań
– uczniowie sprawnie wykonują polecenia adwokatów oraz sędziów podczas rozprawy
– uczniowie wykazują chęć współpracy adwokatami
– uczniowie swoim strojem i zachowaniem godnie reprezentują klasę na posiedzeniu Sądu w obecności

zaproszonych gości
– „zdrowa” rywalizacja adwokatów i członków poszczególnych grup.

Metody: aktywizująca – prace indywidualne

Formy pracy:

– grupowa (sędziowie, grupy zwolenników metody podstawiania i metody przeciwnych
współczynników)

– indywidualna (indywidualne zeznania świadków, praca ławy przysięgłych)

PLAN LEKCJI

1. Sprawy porządkowe, rozpoczęcie posiedzenia Sądu

2. Wystąpienia obrońców: metody podstawiania i metody przeciwnych współczynników

3. Przesłuchania świadków

4. Mowy końcowe adwokatów

5. Ogłoszenie wyników (zwycięstwa jednej z metod rozwiązywania układów równań) przez skład

sędziowski, zakończenie posiedzenia Sądu.
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STRUKTURA LEKCJI  – Rozprawa  I

Część lekcji Czas Czynności

Sprawy
porządkowe,
rozpoczęcie
posiedzenia
Sądu

2 min Czynności organizacyjne, sprawdzenie listy obecności
Uczniowie zajmują miejsca
Sędzia rozpoczyna posiedzenie Sądu, informuje zebranych, jaka sprawa będzie rozpatrywana i co jest
„przedmiotem” sprawy

Wystąpienia
obrońców:
metody
podstawiania
i metody
przeciwnych
współczynników

5 min
Każdy z adwokatów – obrońców danej metody rozwiązywania układów równań w krótkim wystąpieniu
informuje Wysoki Sąd, co będzie starał się udowodnić.

Przesłuchania
świadków

35 min Część główna rozprawy – czyli przesłuchania świadków obu „zwaśnionych” stron, każdy z adwokatów
może powoływać świadków ze „swojego obozu” bądź przeciwników w zależności od przyjętej
strategii, każdy świadek zobowiązany jest do rzetelnego przedstawienia faktów i rozwiązania danego
przykładu na „tablicy sądowej”. Czas na odpowiedź danego świadka może być skrócony przez jednego
z sędziów             w przypadku „grania na czas”.
Wypowiedzi poszczególnych świadków zostaną zanotowane i dołączone do akt sprawy.
Ławnicy mają możliwość sporządzania notatek podczas rozprawy na temat zeznań świadków,
ich zachowania oraz zachowania poszczególnych członków dwóch stron.

Zakończenie
posiedzenia
Sądu

3 min Sędzia kończy posiedzenie Sądu, odracza rozprawę do dnia następnego.

STRUKTURA LEKCJI  – Rozprawa  II

Część lekcji Czas Czynności

Sprawy
porządkowe,
rozpoczęcie
posiedzenia
Sądu

2 min Czynności organizacyjne, sprawdzenie listy obecności
Uczniowie zajmują miejsca
Sędzia wznawia obrady Sądu, informuje zebranych, jaka sprawa będzie rozpatrywana i co jest
„przedmiotem” sprawy

Przesłuchania
świadków – cd

30 min
Adwokaci wzywają kolejnych świadków, chcąc udowodnić swoje racje. Na świadka muszą zostać
wezwani wszyscy członkowie dwóch stron.

Mowy
końcowe
adwokatów

5 min Adwokaci–obrońcy podsumowują dwie rozprawy, które się odbyły, wyciągają swoje wnioski z
przedsta-wionych dowodów, starają się ostatni raz przekonać ławę przysięgłych do swoich racji

Ogłoszenie
wyników,
zakończenie
posiedzenia
Sądu

8min Ławnicy udają się na naradę. Po dojściu do jednomyślnego stanowiska przekazują werdykt sędziom. Po
chwili następuje ogłoszenie wyników obrad ławy przysięgłych. Nagrody i kary dla poszczególnych osób
zostaną przyznane w terminie do 4 dni od daty zakończenia rozprawy.
 Sędzia kończy posiedzenie Sądu.


