
 
SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  KL.VI 

 
TEMAT: Obliczanie  obwodu  i  brakujących  miar  kątów  w  czworokątach. 
 
CELE: 
     Uczeń: 

• potrafi  narysować  czworokąt  o  podanych  bokach  lub  kątach; 
• umie  obliczać  obwód  czworokąta; 
• potrafi obliczać  brakujące   miary  kątów  w  czworokącie; 
• umie  współpracować  w  grupie  oraz  pracować  samodzielnie.   

METODY:  pogadanka,  ćwiczeniowa, praca  z  tekstem. 
FORMY  PRACY:  praca  w  grupie, zbiorowa  i  indywidualna. 
MATERIAŁY:   karty  pracy  ucznia,  ćwiczenia,  podręcznik ( Matematyka z plusem – wyd. GWO),        

karty  oceny  zajęć. 
 
Przebieg  zajęć: 

1. Ucz.  siadają w  grupach. Przywitanie  klasy,  podanie  tematu  i  celów  lekcji. 
2. Przypomnienie rodzajów i własności  czworokątów. Pogadanka - nauczyciel  zadaje  pytanie 

uczniowie  odpowiadają.  Przed  podaniem  pierwszego  pytania  nauczyciel  informuje  
uczniów,  że  odpowiadając  poprawnie  na  zadane  pytanie  uczniowie  zbierają  punkty  dla  
swojej  grupy np.: 

• O  jakim  wielokącie  mówimy  że  jest  czworokątem? 
• Jakie  znacie  czworokąty? 
• Co  możemy  powiedzieć  o  kątach  czworokąta? 
• Jak  liczymy  obwód czworokąta? 
• Kwadrat  ma  bok  dł.  6 cm, ile  wynosi  jego  obwód? 

      3.   Praca  w  grupach. Liderzy  grup  podchodzą  po  karty  pracy. Nauczyciel  wyjaśnia     
 na  czym  będzie  polegała  praca  w  grupie. Na  karcie  pracy  są  zadania,  które   
kolejno  w  określonym  czasie  uczniowie  wykonują. Po  wykonaniu  pierwszego   
zadania  następuje  sprawdzanie  poprawności  wykonania  i  ewentualna  poprawa. 
Każde  zadanie lub  przykład czyta  inna  grupa. Nauczyciel  zapisuje  ilość  zdobytych  
punktów  przez  grupę po każdym wykonanym zadaniu. Po  wykonaniu  wszystkich   zadań  
następuje  podliczenie  punktów i  ocena  pracy  w  grupie. 

4. Krótka  gimnastyka  przed  pracą  samodzielną. 
5. Samodzielne  wykonywanie  ćwiczeń: ćw. 5 / 9 i ćw. 9/10 
6. Odczytanie wyników pracy samodzielnej.   
7. Zadanie domowe: zad.6 /81 i  zad.10 i 11/82 
8. Posumowanie  zajęć. Ucz.  uzupełniają  swoje  samopoczucie  po  lekcji  wstawiając  kreskę  

pod  odpowiednim  rysunkiem.. 
PO LEKCJI JESTEM???: 
Zastanów się, jaki jest Twój nastrój po zajęciach. Wybierz jeden rysunek najlepiej ilustrujący Twój 
nastrój i wstaw pod nim X.  
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KARTA  PRACY  
OBLICZNIE  OBWODU  I  KĄTÓW  W  CZWOROKĄTACH. 

 
• Wykonujecie  zadania  w  określonym  czasie. 
• Każdy  wykonuje  rozwiązanie  w  swoim  zeszycie. 
• Po  wykonaniu  zadania  sprawdzamy  jego  poprawność  i  zapisujemy  punkty. 
• Za  każdy  błąd  odejmujecie  sobie  1 punkt. 
• Z  nauczycielem  kontaktuje  się  tylko  lider. 

 
 
Zad.1 Narysuj  dowolny  równoległobok ( nie  będący  prostokątem)                           (3 minuty – 2p)                     

o  bokach 7 cm  i  4 cm. Oblicz  obwód  równoległoboku. 
    
 
 
Zad. 2  Narysuj  trapez równoramienny  o  podstawach  długości 4 cm  i 3 cm            ( 3 minuty – 3p)                    

oraz  kącie  50o przy  dolnej  podstawie. Podaj pozostałe  miary  kątów                                       
trapezu  oraz  oblicz  obwód  tego  trapezu. 

 
 
 
Zad. 3  Znajdź  miary  kątów  w  poniższych  czworokątach.                                        (4 minuty – 7p) 
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Zad. 4 Bok  kwadratu  ma  długość  12 cm. Obwód  kwadratu  jest  o  8 cm  krótszy      (3 minuty – 4p)                  

od  odwodu  prostokąta. Jeden  z  boków  prostokąta  ma  długość  7 cm.                                      
Jaką  długość  ma  drugi jego  bok?  

            Wykonaj  odpowiednie  obliczenia. 
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Karta  punktacji 
Grupa  Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Suma  
      

      

      

      

      




