
Scenariusz zajęć 

1. Przedmiot: matematyka

2. Poziom edukacyjny: szkoła ponadpodstawowa

3. Typy zadań: zadanie typu projektowanie oraz zadania analityczne

4. Długość zajęć: 1 godzina lekcyjna

5. Tytuł zajęć: Zastosowania trygonometrii.

6. Cele zajęć dla nauczyciela: utrwalenie nabytej wiedzy dotyczącej wykorzystania

funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania różnych problemów (w tym

zadania geometryczne).

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

• Rozwiązywać zadania tekstowe osadzone w kontekście praktycznym

wykorzystując wiadomości o sinusie, cosinusie i tangensie.

• Obliczyć sinusa, cosinusa i tangensa kąta ostrego.

• Odczytać z tablic lub obliczyć za pomocą kalkulatora przybliżoną wartość

tangensa, sinusa i cosinusa danego kąta lub miarę kąta mając daną wartość

funkcji trygonometrycznej.

• Obliczyć miary kątów (długości boków) trójkąta znając długości jego

boków (miarę jednego z kątów).

8. Umiejętności kluczowe: kreatywne rozwiązywanie problemów, samodzielne

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

9. Metody kształtowania kompetencji kluczowych: metoda problemowa, metoda

WebQuest.

10. Potrzebne materiały do zajęć: komputer, tablicewartości funkcji 

trygonometrycznych, kalkulatory.

11. Szczegółowy przebieg zajęć:
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A. WSTĘP 

Wyświetlamy film o przykładowym zastosowaniu funkcji 

trygonometrycznych (załącznik 1). 

Dzielimy uczniów na grupy czteroosobowe (pięcioosobowe). 

Wyświetlamy problem 1- zadanie (załącznik 2), prosimy o znalezienie 

rozwiązania danego problemu. Następnie wyświetlamy rozwiązanie na 

tablicy (załącznik 3). 

B. DYSKUSJA 

Omówienie sposobu rozwiązania zadnia. 

Przykładowe pytania kierowane do klasy: 

1. Co wykorzystaliście przy rozwiązaniu tego zadania? 

2. Z jakiego twierdzenia skorzystaliście obliczając brakujący bok 

trójkąta? 

C. ZADANIE DODATKOWE 

Uczniowie otrzymują kolejne zadanie- problem 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 układają własne zadanie, wykorzystując poznane już 

funkcje trygonometryczne. Zadanie może mieć charakter geometryczny lub 

wykorzystujący sytuacje z życia codziennego.Treść zadania 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. 

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 7, załącznik 8, załącznik 9, załącznik 10, załącznik 11). 

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

Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II w Białymstoku. 

 

 

 

  



 
 

 

Załącznik 1. 

 

 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=od7qIIXHGlg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=od7qIIXHGlg


 
 

 

Załącznik 2. 

 

Źródło:: https://www.youtube.com/watch?v=od7qIIXHGlg 

Załącznik 3. 

 

 

Źródło:: https://www.youtube.com/watch?v=od7qIIXHGlg 

https://www.youtube.com/watch?v=od7qIIXHGlg
https://www.youtube.com/watch?v=od7qIIXHGlg


 
 

 

Załącznik 4. 

 

 

Źródło: https://www.matemaks.pl/praktyczne-zastosowania-podstaw-trygonometrii.html 

Załącznik 5 

 

Źródło: https://www.matemaks.pl/praktyczne-zastosowania-podstaw-trygonometrii.html 

 

 

https://www.matemaks.pl/praktyczne-zastosowania-podstaw-trygonometrii.html
https://www.matemaks.pl/praktyczne-zastosowania-podstaw-trygonometrii.html


 
 

 

Załącznik 6. (Quiz sprawdzający- pytanie + odpowiedź) 

 

 

 



 
 

 

 

Źródło:https://www.dlaucznia.pl/fiszki/53a4284c-5585-4b4d-aa6f-1fd8ab859eb7 

 

POMOCE DODATKOWE: 

Załącznik 7. (dodatkowe materiały do wykorzystania na lekcjach) 

 

 

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

  

https://www.dlaucznia.pl/fiszki/53a4284c-5585-4b4d-aa6f-1fd8ab859eb7
https://pl.khanacademy.org/math/math2/xe2ae2386aa2e13d6:trig


 
 

 

Załącznik 8. (dodatkowe materiały do wykorzystania na lekcjach) 

 

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

Załącznik 9. (dodatkowe materiały do wykorzystania na lekcjach) 

 

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


 
 

 

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

Załącznik 10. (dodatkowe materiały do wykorzystania na lekcjach) 

 

Źródło: https://pistacja.tv/film/mat00716-korzystanie-z-tablic-trygonometrycznych 

Załącznik 11. (dodatkowe materiały do wykorzystania na lekcjach) 

 

Źródło:https://zpe.gov.pl/a/animacja/D14GQJKac 

 

https://pl.khanacademy.org/math/math2/xe2ae2386aa2e13d6:trig
https://pistacja.tv/film/mat00716-korzystanie-z-tablic-trygonometrycznych
https://zpe.gov.pl/a/animacja/D14GQJKac

