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1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VI

2. Przedmiot

matematyka

3. Temat zajęć:

Obniżki i podwyżki

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Wybrany temat jest zgodny z podstawą programową matematyki dla II etapu edukacyjnego oraz 
realizacji programu nauczania w klasie VI "Matematyka z plusem" wyd. GWO.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie TIK uatrakcyjni lekcję, pozwoli na samodzielną pracę i samoocenę oraz pozwoli na szybką 
weryfikację wiedzy i umiejętności przez nauczyciela. Ponadto zwiększy poziom zainteresowania ucznia 
co znacząco wpłynie na zrozumienie i zapamiętanie omawianych zagadnień. Podniesie się również się 
również poziom kompetencji cyfrowych ucznia.

7. Cel ogólny zajęć

Obliczanie cen towarów po obniżce i po podwyżce.

8. Cele szczegółowe zajęć

1. Uczeń wyznacza liczbę, która powstaje po powiększeniu o pewną część innej liczby.
2. Uczeń wyznacza liczbę, która powstaje po pomniejszeniu o pewną część innej liczby.
3. Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe związane z podwyżkami i obniżkami.
4. Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania zadań w kontekście wielokrotnych 

podwyżek lub obniżek.

9. Metody i formy pracy

Metody: film instruktażowy, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne, praca z podręcznikiem, ćwiczenia 
interaktywne
Formy: praca indywidualna

10. Środki dydaktyczne

platforma Teams
multipodręcznik GWO "Matematyka z plusem 6"
aplikacje Mentimeter, Jamboard, Testportal
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serwis internetowy YouTube

11. Wymagania w zakresie technologii

komputer, laptop, tablet lub smartfon z dostępem do internetu
uczniowie będą pracować indywidualnie przy swoich komputerach, laptopach itp.

12. Przebieg zajęć

Czynności wstępne i organizacyjne

1. Powitanie uczniów.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Podanie tematu i celów lekcji.

Aktywność nr 1

Temat:

Doświadczenie obniżek i podwyżek w życiu codziennym.

Czas trwania

20

Opis aktywności

Uczniowie rozpoczyną pracę z zadaniami z podręcznika "Matematyka z plusem 6" wyd. GWO. Pracują 
na tabletach lub zdalnie na platformie Teams. Klasa zostanie podzielona na grupy. Każda grupa 
otrzymuje zadania, które będzie później omawiał przedstawiciel grupy.  Zadania są przydzielone według 
reguły: zadanie nr 1-grupa I, zadanie nr 2-grupa II, itd. Nauczyciel zadaje dodatkowe pytania, ustala 
kolejność rozwiązywania zadań, koryguje ewentualne błędy. 
https://www.canva.com/design/DAE3_aB2G6I/_LWyNRl-
HwNO6M7WYsM1ug/view?utm_content=DAE3_aB2G6I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Aktywność nr 2

Temat

Rozmowa na temat informacji z aktywności nr 1.

Czas trwania

5

Opis aktywności

Uczniowie podzielą się swoimi refleksjami po doświadczeniach z wykonywaniem zadań z aktywności 1.  
Odpowiedzą na pytania:
Co rozumieją przez pojęcie promocja?
Gdzie spotkali się z obniżkami?

https://www.canva.com/design/DAE3_aB2G6I/_LWyNRl-HwNO6M7WYsM1ug/view?utm_content=DAE3_aB2G6I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE3_aB2G6I/_LWyNRl-HwNO6M7WYsM1ug/view?utm_content=DAE3_aB2G6I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Gdzie można spotkać się z podwyżkami?
Wymień korzyści wynikające z promocji, podwyżek.
Jakie są skutki obniżek?
https://jamboard.google.com/d/1kG2YRWd0nljD9ua1hMxXfbSB4W36Vn-4tNp2x-MB9jQ/edit?usp=sharing

Aktywność nr 3

Temat

Porządkowanie poznanych wiadomości.

Czas trwania

10

Opis aktywności

Kolejnym etapem jest obejrzenie prezentacji, która uporządkuje wiedzę dotyczącą podwyżek, obniżek, 
promocji. Nauczyciel w trakcie oglądania prezentacji będzie zadawał dodatkowe pytania.
https://www.canva.com/design/DAE34RiQePo/FRYz5qWzt4dr6K_U7ExtsQ/view?utm_content=DAE34RiQePo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel

Ostatni slajd prezentacji przedstawia film, z którego uczniowie dowiedzą się jak obliczyć cenę towaru po 
obniżce i po podwyżce.

Aktywność nr 4

Temat

Utrwalenie zdobytej wiedzy.

Czas trwania

10

Opis aktywności

Uczeń utrwala zdobytą wiedzę przez rozwiązanie testu sprawdzającego (ocenieni zostaną uczniowie z 
najlepszymi wynikami oraz chętni), wykonanie ćwiczeń.
https://www.testportal.pl/test.html?t=d2wvBJ9y5kiY

Podsumowanie lekcji

Na dzisiejszej lekcji uczniowie zapoznali się z pojęciami podwyżka, obniżka. Nauczyli się wykorzystywać 
obliczenia procentowe do wyliczania nowych cen.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ewaluacja prowadzona będzie w formie ankiety przy użyciu Mentimetera. Uczniowie odpowiedzą na 
pytania:

https://jamboard.google.com/d/1kG2YRWd0nljD9ua1hMxXfbSB4W36Vn-4tNp2x-MB9jQ/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAE34RiQePo/FRYz5qWzt4dr6K_U7ExtsQ/view?utm_content=DAE34RiQePo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.testportal.pl/test.html?t=d2wvBJ9y5kiY
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Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach?
Co było dla Ciebie trudne na dzisiejszej lekcji?

https://www.menti.com/rskrwksxy8

14. Licencja

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 
Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza
16. Materiały pomocnicze
17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej:  Nie
18. Forma prowadzenia zajęć: hybrydowa

https://www.menti.com/rskrwksxy8
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

