
 
 

 

 

Scenariusz zajęć 

1. Przedmiot: matematyka 

2. Opracowanie: Marzena Mużyło 

3. Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa 

4. Typy zadań: zadanie typu projektowanie oraz zadania analityczne 

5. Długość zajęć: 1 godzina lekcyjna 

6. Tytuł zajęć: Twierdzenie Pitagorasa- zastosowania. 

7. Cele zajęć dla nauczyciela: utrwalenie nabytej wiedzy dotyczącej twierdzenia 

Pitagorasa i twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa. 

8. Cele zajęć dla ucznia: po zajęciach będę potrafił: 

• Obliczać długość trzeciego boku trójkąta prostokątnego, mając dane 

długości dwóch jego boków. 

• Obliczać długość boku (wysokości) trójkąta równobocznego, mając dane 

pole (długość boku) 

• Obliczyć pole (obwód) trójkąta o kątach 90, 45, 45 (oraz 90, 30, 60) mając 

daną długość jednego boku 

• Rozpoznawać trójkąt prostokątny na podstawie długości jego boków. 

• Stosować twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne w 

zadaniach w kontekście realistycznym. 

• Konstruować odcinki o zadanej długości, wykorzystując do tego 

twierdzenie Pitagorasa. 

9. Umiejętności kluczowe: kreatywne rozwiązywanie problemów, samodzielne 

docieranie do informacji, porządkowanie zdobytej wiedzy, współpraca w grupie. 

10. Metody kształtowania kompetencji kluczowych: metoda problemowa, metoda 

WebQuest. 

11. Potrzebne materiały do zajęć: komputer, telefony komórkowe, kalkulatory. 



 
 

 

12. Szczegółowy przebieg zajęć: 

A. WSTĘP 

Dzielimy uczniów na grupy czteroosobowe (pięcioosobowe). 

Wyświetlamy problem 1- zadanie (załącznik 1), prosimy o znalezienie 

rozwiązania danego problemu. Następnie wyświetlamy rozwiązanie na 

tablicy (załącznik 2) i nazywamy otrzymaną konstrukcję jako ,,Ślimak 

Teodorosa” (załącznik 3). 

B. DYSKUSJA 

Omówienie sposobu tworzenia przez uczniów odcinków o zadanej 

długości (konstrukcja liczb niewymiernych). 

Przykładowe pytania kierowane do klasy: 

1. Czy ważna jest kolejność w jakiej konstruowane są kolejne 

odcinki?Jeśli tak, to dlaczego? 

2. Z jakiego twierdzenia skorzystaliście tworząc dane odcinki? 

C. ZADANIE DODATKOWE 

Uczniowie otrzymują kolejne zadania- problemy do rozwiązania w 

grupach (załącznik 4). Następnie jedna grup prezentuje swoje rozwiązanie 

na forum klasy. Wspólne sprawdzenie wyników. (załącznik 5). 

D. ZADANIE GŁÓWNE 

Uczniowie w grupach otrzymują zadanie znalezienia przykładów z życia 

codziennego, wykorzystujących twierdzenie Pitagorasa. Uczniowie 

wykorzystują w tym celu Internet. Zadanie każdej grupy trafia do kolejnej 

w celu rozwiązania, a następnie wraca do grupy macierzystej, w celu 

sprawdzenia poprawności rozwiązania problemu. Nauczyciel przemieszcza 

się między grupami i sprawdza poziom rozwiązania zadania, wskazuje 

które grupy mogą się wymieniać. 

Na koniec prezentacja ciekawego zastosowania twierdzenia w praktyce- 

film. (załącznik 7) 

Źródło:https://www.youtube.com/watch?v=M4Y2zX3tOqo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M4Y2zX3tOqo


 
 

 

 

E. PRACA WŁASNA UCZNIA 

Uczniowie rozwiązują quiz sprawdzający poziom zrozumienia tematu. 

(Załącznik 6). 

F. PODSUMOWANIE 

Nauczyciel podsumowuje pracę klasy, wskazuje dwie pozytywne rzeczy, 

które wykonali uczniowie i podaje jedną rzecz, nad którą uczniowie muszą 

jeszcze popracować. 

12. Uwagi do scenariusza: Uczniowie mogą się nie wyrobić w czasie, dlatego 

wskazane jest, aby kontrolować tempo pracy na lekcji. 

13. Dodatkowe materiały dla nauczyciela, do wykorzystania na lekcjach. 

(załącznik 8, załącznik 9, załącznik 10). 

14. Autor scenariusza: Marzena Mużyło, nauczyciel II Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II w Białymstoku. 

 

 

 

  



 
 

 

Załącznik 1. 

Stwórz odcinki o podanej długości: √2, √3, √4, √5, √6, √7… 

Załącznik 2. Ślimak Teodorosa 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alimak_Teodorosa 

Załącznik 3. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Alimak_Teodorosa


 
 

 

Źródło: https://www.slideserve.com/justis/pitagoras 

Załącznik 4. 

W sali lekcyjnej układana jest podłoga z desek. Deski okazały się zbyt długie (zobacz 

rysunek). Oblicz, o ile centymetrów trzeba skrócić jedną z desek, aby obie leżały na podłodze, 

ściśle przylegając do siebie. 

 

Źródło: Podręcznik ,,Matematyka z plusem 2” zadanie 20, strona 140. 

Załącznik 5. 

 

https://www.slideserve.com/justis/pitagoras


 
 

 

Źródło: https://www.slideshare.net 

Załącznik 6. 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/


 
 

 

 

Źródło: https://pl.khanacademy.org/math/math2/ 

Załącznik 7. 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=M4Y2zX3tOqo 

  

https://pl.khanacademy.org/math/math2/
https://www.youtube.com/watch?v=M4Y2zX3tOqo


 
 

 

Załącznik 8. (dodatkowe materiały do wykorzystania na lekcjach) 

 

 

 

Źródło: https://pl.khanacademy.org/math/math2/xe2ae2386aa2e13d6:trig 

 

  

https://pl.khanacademy.org/math/math2/xe2ae2386aa2e13d6:trig


 
 

 

Załącznik 9. (dodatkowe materiały do wykorzystania na lekcjach) 

Konstrukcja ,,Drzewa Pitagorasa”. 

 

Źródło: https://prezi.com/evrj3scvhzkf/zastosowanie-twierdzenia-pitagorasa-w-zyciu-

codziennym/ 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lgca6AqMCnU 

  

https://prezi.com/evrj3scvhzkf/zastosowanie-twierdzenia-pitagorasa-w-zyciu-codziennym/
https://prezi.com/evrj3scvhzkf/zastosowanie-twierdzenia-pitagorasa-w-zyciu-codziennym/
https://www.youtube.com/watch?v=lgca6AqMCnU


 
 

 

Załącznik 10. (dodatkowe materiały do wykorzystania na lekcjach) 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=mdJPCLNqOzM 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=IBBEv2tUhyc 

https://www.youtube.com/watch?v=mdJPCLNqOzM
https://www.youtube.com/watch?v=IBBEv2tUhyc
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