
Mariusz Wróblewski 
Scenariusz lekcji matematyki dla klasy VI 
Temat: Ocena szans 
 
Uczeń potrafi: 

− ocenić szanse zajścia różnych zdarzeń (możliwe, niemożliwe, pewne), 
− opisać ułamkiem szanse zajścia pewnych zdarzeń. 
 

Środki dydaktyczne: 
Plansza do gry, kostki, monety.  
Metody pracy: 
Praktyczna, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, wywiad, dyskusja, problem. 
Formy pracy: 
Praca z całą klasą, praca w grupach dwuosobowych, praca indywidualna. 
 

Czynności nauczyciela i uczniów Metody Formy Materiały Wskazówki Uwagi 
Na początku lekcji uczniowie rozgrywają trzy partie 
używając przyniesionych na lekcję monet, kostek, 
pionków. W grze bierze udział dwóch graczy. 
Wykorzystują do gry planszę. Zasady gry są proste: 
każdy na przemian wykonuje czynności opisane na 
polu, w którym aktualnie przebywa. Jeśli spełni 
opisany warunek ma prawo przesunąć pionka dalej. 
Wygrywa ta osoba, która pierwsza dotrze do mety. 
Wykorzystaną drogę uczniowie zapisują w zeszycie. 
Po skończonej grze zbieramy drogi, którymi 
wędrowali zwycięzcy i zapisujemy na tablicy. 
Które drogi warto było wybierać? Dlaczego? Które 
pole skazywało gracza na pewną porażkę? Dlaczego? 
Które pole dawało graczowi pewność, że niezależnie 
od wyniku i tak przesunie swojego pionka? Dlaczego? 
Po skończonej grze uczniowie opisują zdarzenia w niej 
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występujące. Używają określeń, które poznali w piątej 
klasie „możliwe”, „niemożliwe”, „pewne”. 
Uczniowie podają inne przykłady powyższych typów 
wydarzeń.  

klasą 
 
 

 
Proponuję teraz uczniom, aby ocenili procentowo 
szanse w następujących zdarzeniach: 

a) rzucając monetą otrzymam orła (reszkę), 
b) rzucając kostką otrzymam liczbę parzystą, 
c) rzucając kostką otrzymam siódemkę, 
d) rzucając kostką otrzymam liczbę mniejszą od 

10. 
Proszę teraz o zamienienie procentów na ułamek 
zwykły i zastanowienie się, czy można dostrzec tu 
jakieś własności (pewne – szanse 1, niemożliwe – 
szanse 0, możliwe – szanse ułamek właściwy).  
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Możemy przystąpić do ćwiczeń.  
Każdy uczeń rozwiązuje zadania 4 i 5 str. 214 z 
podręcznika. Stanowią one wstęp do problemu oceny i 
porównywania szans, który zostanie rozwinięty na 
kolejnej lekcji.  
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Po wykonaniu zadań następuje utrwalenie zdobytych 
umiejętności w czasie lekcji. Nauczyciel zadaje serie 
pytań, na które wyrywkowo odpowiadają uczniowie. 

Wywiad  Praca z całą 
klasą 

   

Zadanie domowe 
Podaj przykłady zdarzeń (innych niż na lekcji), 
których szansa, że się pojawią wynosi: 

a) 0, 
b) 1, 

c) 
2

1
, 

d) 
6

1
. 
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