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Szanowni Czytelnicy,  

to nasz dziewiąty numer biuletynu edukacyjnego METODYK, który 

wydajemy dla nauczycieli i wychowawców. Numer bieżący jest 

poświęcony umiejętnościom kluczowym, ich znaczeniu, umiejscowieniu w 

dokumentach oświatowych, a co istotne - zasadom ich rozwijania  

w codziennej edukacji. 

Umiejętności kluczowe prezentowane  w niniejszym METODYKU 

zostały zaakcentowane w scenariuszach zajęć, które opracowali doradcy 

metodyczni i konsultanci Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku. Umiejętności kluczowe - ponadprzedmiotowe należy 

kształtować w ramach każdej aktywności szkolnej lub przedszkolnej 

kreowanej przez nauczyciela. Autorzy scenariuszy zaproponowali różne 

formy rozwijania tych ważnych kompetencji w życiu codziennym.  

Wszystkie prace zostały oparte o zapisy w podstawie programowej 

– dokumencie obowiązującym każdego nauczyciela realizującego proces 

nauczania i wychowania. Materiały te należy traktować jako przykłady 

działań, a ich celem jest inspirowanie do własnego, autorskiego podejścia 

do organizowania kształcenia w placówce przedszkolnej, szkolnej, 

opiekuńczo-wychowawczej lub innej, gdzie pod opieką nauczycieli 

przebywają dzieci i młodzież. 

Życzę Państwu, by lektura biuletynu METODYK IX była inspiracją  

do kreowania sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.  

Z wyrazami szacunku,  

Anna Dzierżan  

dyrektor PODN w Kluczborku 
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Grażyna Tetelmajer 

konsultant ds. pedagogicznych i zarządzania w oświacie 

 

Kompetencje kluczowe a sylwetka absolwenta… 

 

Od wprowadzenia nowej podstawy programowej w 2009 r. minęło już 6 lat. 

Mimo kilku zmian dotyczących niektórych etapów edukacyjnych dzisiaj doskonale 

wiemy, czego mamy uczyć. Stara podstawa programowa na dobre wyszła ze szkół, 

przedszkola i gimnazja dawno o niej zapomniały. Na żadnym etapie nie ma już 

podwójnych podstaw programowych. Wydawało się, a może mieliśmy nadzieję, że 

stabilizacja zagości w naszym systemie na dłużej, zwłaszcza że odraczane 

i przeprowadzane na raty obniżenie wieku szkolnego od kolejnego roku (2016/17) 

miało szansę na unormowanie się. Dzisiaj stoimy u progu kolejnych zmian 

programowych jako konsekwencji zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.  

Jest już projekt podstawy programowej dla edukacji przedszkolnej, a zapowiadane 

zmiany w systemie przyniosą także zmiany w pozostałych podstawach programowych. 

Nasuwają się pytania: 1) Czy wobec powyższego nadal wiemy, czego uczyć?  2) Na 

ile zmiana treści, czy ich przesunięcie, spowoduje rewolucję w procesach 

dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez nauczycieli? 

Skupiłam się tutaj na treściach, które wskazują, jakie umiejętności 

przedmiotowe ma posiąść uczeń, dzięki realizowanych na poszczególnych 

przedmiotach procesach dydaktycznych. Myślę, że nie będziemy mieli z tym żadnych 

problemów. Pytanie, czego mamy uczyć, jest tylko jednym z pytań, na które daje nam 

odpowiedź podstawa programowa. I na nich właśnie skupię swoją uwagę w dalszej 

części moich rozważań. Uważam je za kluczowe dla każdego nauczyciela, który 

świadomie i odpowiedzialnie planuje i realizuje swoje zadania i zadania szkoły. Tym 

pytaniem jest: po co? – a odpowiedzią są: cele. Z tym zagadnieniem wiąże się cały 

szereg pytań, które można tu zadać, np. po co dzieci chodzą do szkoły?, po co mają 

się uczyć tych a nie innych przedmiotów (treści)?, jaki ma być nasz absolwent?, w jakie 

umiejętności wyposażony?...  

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w podstawie programowej 

(wstęp/preambuła), a także wewnętrznych dokumentach szkoły, takich jak np. statut, 

koncepcja czy program rozwoju szkoły. Na ile są spójne, pozostaje do sprawdzenia 
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indywidualnie w szkołach. Zachęcam do pracy zespołowej rad pedagogicznych, 

zwłaszcza że żadne zmiany podstaw programowych na poszczególnych etapach nie 

powinny zrobić w tym zakresie rewolucji. Nie powinny, gdyż obecne zapisy wynikają 

z Europejskich Ram Kwalifikacji - dokumentu, do którego mieliśmy obowiązek 

dostosować własne przepisy jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Poza tym, 

po głębszej analizie w/w dokumentu, powinniśmy dojść do wniosku, że pokazuje on 

model absolwenta edukacji/przyszłego pracownika - pożądanego na rynku pracy. Jest 

on opisany poprzez umiejętności kluczowe w uczeniu się przez całe życie. W obecnej 

(polskiej) podstawie programowej są one zapisane jako najważniejsze umiejętności 

zdobywane przez ucznia na poszczególnych etapach edukacyjnych. Zachęcam 

nauczycieli (albo całe rady pedagogiczne) do  analizy i porównana tych zapisów w obu 

dokumentach. Warto samodzielnie odkryć, że choć napisane w innej formie, to na 

pewno są tożsame.  

Chciałabym jeszcze pokazać, jak się mają w/w kompetencje kluczowe 

do oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Otóż, według nich, coraz 

częściej okazuje się, że najbardziej potrzebni są ludzie, którzy myślą twórczo 

i krytycznie, mają własne pomysły i są w stanie je realizować, znajdują rozwiązania, 

a nie wykonują polecenia, potrafią współpracować, dostosować się do zmieniających 

się okoliczności, są gotowi też je kształtować [opracowanie własne na podstawie 

wywiadów dziennikarskich z pracodawcami podczas targów pracy]. 

Kształtowanie kompetencji kluczowych jest zadaniem każdego nauczyciela, 

wynikającym bezpośrednio z obowiązku realizacji podstawy programowej. Podlega 

zatem obowiązkowi zaplanowania działań pozwalających na ich kształtowanie 

i doskonalenie oraz monitorowania ich realizacji.  

W dalszej części naszego Biuletynu METODYK znajdziecie Państwo 

przykładowe scenariusze zajęć zawierające przykłady w/w działań, myślę, że będą 

one pomocne w planowaniu pracy 

Mam też nadzieję, że powyższe rozważania umocniły Państwa w przekonaniu, 

że stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych pozwalających uczniom 

nabywać, kształtować i doskonalić umiejętności kluczowe jest naszym zadaniem 

nadrzędnym. 

Polecam artykuły: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090 

http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/22/22_12_abc.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090
http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/22/22_12_abc.pdf
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Dorota Błaszkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego 

 

Zimowe zabawy – konspekt zajęć 

 

Kształtowane umiejętności  kluczowe: 

1. Gotowość do czytania i pisania w aspekcie: gotowość słownikowo-

pojęciowa, która wiążąc się  z zasobem  doświadczenia psychologicznego 

i językowego, warunkuje właściwe rozumienie pojęć. 

2. Gotowość do nauki matematyki obejmującej wskaźniki: liczenie, 

rozumowanie, motywacja do uczenia się matematyki. 

3. Umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej 

ciekawości  świata i przygotowania do dalszej edukacji. 

Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia matematycznego 

i językowego w poznawaniu i rozumieniu rzeczywistości bliskiej dziecku. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko 

- operuje pojęciami wielkości: duży, średni, mały 

- eksperymentuje, poznając pojęcie stałości masy 

- samodzielnie wyciąga wnioski 

- współpracuje w zespole 

- rozwija kompetencje językowe 

- wzbudza w sobie motywację do działania. 

Metody: elementy metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, K. Orffa, burza mózgów, 

samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku 

Forma: zajęcia z całą grupą w zespołach i indywidualnie 

Pomoce: tunel, gwiazdki śniegowe dla każdego dziecka z pierwszą literą ich imienia 

(z drugiej strony taśma klejąca), obrazki zimowe (w tym 1 z bałwanem, 2 z sankami), 

po 1 obrazku z pozostałych pór roku, masa solna lub plastelina, kartka przedzielona 

na pół pisakiem dla każdego dziecka, sanki przestrzenne (ze styropianu, drewna), 

które można rozłożyć i złożyć, kartki kolorowe (czerwone, żółte, pomarańczowe), 

sylweta Pani Zimy, hula-hop, duży arkusz papieru, marker, muzyka Antonio Vivaldiego 

„Cztery pory roku – zima”, „Zimowa piosenka”. 

Przebieg zajęcia: 
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1. Przywitanie dzieci. Wprowadzenie do zajęć. 

Zagadka: 

Jeździ w saniach pani biała, 

Wszystko śniegiem obsypała, 

Mrozem  chucha, lodem ścina, 

Kto to taki? (Pani zima)   

2. Nauczyciel: Zima robi nam w tym roku psikusa. Raz się pojawia, a raz 

znika. Jeżeli chcecie, aby zima była w naszej sali, to musicie przejść przez tunel 

zmiany. 

3. „Tunel zmiany” – zabawa ruchowa kształtująca umiejętność 

czworakowania. 

Nauczycielka rozkłada tunel, u wylotu tunelu na podłodze rozsypane są 

gwiazdki śniegowe. Na każdej z nich widnieje pierwsza litera imienia dziecka. 

Dzieci po kolei przechodzą przez tunel  z zamkniętymi oczami. Po wyjściu 

z tunelu odnajdują gwiazdkę z pierwszą literą swojego imienia. 

4. „Gwiazdki” – zabawa kształtująca koordynację słuchowo – wzrokowo -

ruchową. 

Dzieci siedzą na piętach  w kole, każde trzyma w ręku swoją gwiazdkę. W rytmie 

sylab z wierszyka przekładają gwiazdkę z lewej do prawej strony. 

Jak nam miło i wesoło, 

kiedy gwiazdki krążą w koło, 

krążą gwiazdki tu i tam. 

Jak wesoło wszystkim nam. (30 sylab) 

Nauczycielka: Czy macie swoje gwiazdki? Jeżeli nie, to wymieńcie się tak, aby 

każdy z was miał gwiazdkę z pierwszą literą waszego imienia. 

Przyklejcie swoje gwiazdki w dowolnym miejscu w naszej sali. 

5. Dzieci siedzą przed tablicą. Swobodne wypowiedzi dzieci. 

Nauczycielka: Po czym rozpoznajemy zimę? 

6. Wyodrębnianie spośród wielu obrazków przedstawiających zimę. 

Nauczycielka odsłania tablicę z obrazkami. Po oddzieleniu obrazków 

niepasujących do zimy stwierdza: Już zamieniliśmy naszą salę w zimę. 
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7. Zabawa inspirowana wypowiedziami dzieci (ruchowo –naśladowcza). 

Dzieci  tańczą, interpretując ruchem  muzykę Cztery pory roku A. Vivaldiego –

zima. W przerwie w muzyce na polecenie nauczycielki: 

Szczypie mróz              - dzieci delikatnie szczypią się po policzkach 

Pada śnieg                    -  wirują wokół siebie 

Zamarza woda w lód   - dzieci naśladują jazdę na łyżwach. 

8. Kończenie zdań otwartych. 

Lubię zimę, bo… 

Zimą mogę… 

9. Kształtowanie pojęcia stałości masy.  

Praca przy stolikach. Dzieci siedzą przy stolikach tak, aby były trzy pary. Każdej 

parze przydziela się różną wielkość masy solnej lub plasteliny  tak, by było jej 

dużo, średnio, mało. 

Każde dziecko otrzymuje kartkę przedzieloną mazakiem na pół. Na dwóch 

połówkach  leży  taka sama ilość masy . Na pierwszej uformowana w kulę, 

na drugiej – drobne kawałeczki . 

Nauczycielka kieruje działaniami dzieci. 

a) Na kartkach macie śnieg. Z jednej strony rozsypany, z drugiej w kształcie kuli 

śniegowej. 

- Jak myślicie, gdzie jest więcej śniegu, a gdzie mniej, a może jest tyle samo? 

  (Dzieci eksperymentują) 

b) Zróbcie z całego  waszego śniegu jedną kulę, porównajcie ją z kulami dzieci 

przy stoliku. 

     (porównywanie wielkości) 

 - Jakiej wielkości są wasze kule ? (duża, średnia, mała) 

- Co można zrobić z kuli dużej, średniej i małej (bałwana) 

 (dzieci układają z kul bałwany) 

- Ile bałwanów udało wam się ulepić? (dwa) 

- Ile kul ma każdy bałwan? 

 (liczymy od dołu): 

- Która kula jest pierwsza? (duża) 

- Która kula jest średnia? (druga) 

- Która kula jest mała? (trzecia) 
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(analogiczne pytania – liczymy od góry) 

Bałwanki odstawiamy do wyschnięcia (można je pomalować i dokończyć 

podczas kolejnego zajęcia). 

10. Tworzenie zasad bezpieczeństwa. 

Nauczycielka prezentuje dzieciom przestrzenne sanki składające się 

z 10 elementów, zadaje pytania: 

- Jakie muszą być sanki, abyśmy mogli na nich  bezpiecznie jeździć? 

- Co może się stać, gdy zabraknie choćby jednej deseczki? (Rozkłada sanki) 

Nauczycielka:  Sanki będą symbolem zasad bezpieczeństwa. Każda deseczka 

w sankach to jedna zasada. Zastanówcie się, jak powinniśmy się zachowywać, 

i czego nie wolno robić, aby być bezpiecznym podczas zimowych zabaw? 

(dzieci tworzą zasady, nauczyciel  zapisuje je na tablicy, zbieramy 10 zasad) 

11. Odczytywanie zasad i składanie sanek 

12. „Rozpalamy ognisko” -  zabawa  orientacyjna 

Dzieci stoją w kole, nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowe kartki (czerwona, 

pomarańczowa, żółta) na przemian. Dzieci kładą kartkę przed sobą 

na podłodze. Na sygnał nauczyciela dzieci zmieniają miejsce, stając przy innym 

kolorze. Powtarzamy 3 razy, aż dzieci wrócą do swojego koloru. Zgniatają kartki 

i wrzucają do obręczy w środku koła. Dmuchają, rozniecając ogień. 

13. Wspólny śpiew przy ognisku piosenki pt. „Zimowa piosenka”: 

I. W czarodziejską pewną noc, napadało śniegu moc. 

Ref.     Wszędzie biało, wszędzie biało, cały świat zaczarowało. (2x) 

II. Włożył biały kożuch świerk, sośnie czapkę uszył śnieg. 

III. Po ulicy chodzi mróz, włóż czapeczkę, szalik włóż. 

IV. Tylko mrozik, mówię wam, zaróżowił buzie nam. 

14. Ewaluacja. Na tablicy umieszczona duża sylweta Pani Zimy. Komu 

podobało się zajęcie, przykleja swoją gwiazdkę śniegową, ozdabiając nią 

suknię Pani Zimy. 
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Regina Hadryś 

doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

 

Nasze finanse – projekt edukacyjny 

w klasie II (może być w III) 

 

Temat projektu:  NASZE FINANSE 

Czas realizacji: cały rok szkolny (1 dzień w tygodniu 2h) 

Skład zespołu uczniowskiego:…………………    

Opiekun zespołu: ………………………………. 

Osoby wspomagające: ………………………… 

 

Kształtowanie umiejętności kluczowych: 

- rozwijanie sprawności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych 

i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 

- doskonalenie umiejętności przygotowujących dziecko do nauki czytania 

i pisania; 

- dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do 

rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł 

informacji i możliwości korzystania z nich; 

- sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego 

i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym umiejętność pracy 

w zespole. 

 

Cele ogólne projektu: 

I. z  Podstawy programowej  - edukacja polonistyczna 

/ punkt 1.3b 

 dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach; 

/ punkt 1.4b 

 rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej 

scence. 
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II. z  Podstawy programowej - edukacja matematyczna 

/ punkt 7.8 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe; 

/ punkt 7.5 

 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100; 

/ punkt. 7.9 

 radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności: 

- zna wartość nabywczą pieniędzy; 

- zna będące  w obiegu monety i banknoty; 

- rozumie, czym jest dług, pożyczka, oszczędzanie; 

 wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość). 

III.  z  Podstawy programowej  - edukacja społeczna: 

 / punkt. 5.4 

 współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach 

życiowych; 

 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie 

dorosłych; 

 wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników; 

 jest chętny do pomocy. 

/ punkt 5.3 

 ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; 

 rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny; 

 wie, że do w/w sytuacji należy dostosować swoje oczekiwania; 

/ punkt 5.9 

 wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka, wie, jaki zawód wykonują jego 

najbliżsi i znajomi. 

IV.  z  Podstawy programowej  - etyka. 

/punkt 11.7 

 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej. 

 

Cele szczegółowe dla ucznia: 
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biorą pieniądze. 

zczędzania, pożyczki, długu. 

. 

. 

– sprzedaż. 

 Rozróżnia  pojęcia oszczędności - pożyczka. 

. Potrafi obsłużyć bankomat 

    (zabawa symulacyjna). 

 

. 

 

 

dzi i selekcjonuje informacje. 

 

 

 

Harmonogram działań: 

 

 

Etap                                   

       projektu 

 

Działania 

       Osoby 

odpowiedzialne/ 

wspomagające 

 

Termin 

wykonania 

Sformułowanie 

problemu 

i celów projektu. 

 Zapoznanie wszystkich 

uczestników projektu z celami 

i zadaniami projektu. 

  

 

Planowanie 

działań. 

Planowanie zadań do projektu. 

Zapoznanie dzieci z zadaniami, 

z którymi zmierzą się 

w projekcie wspólnie 

z nauczycielem - harmonogram  

ich wykonania. 

  

 

Oszczędzanie  

- SKO  

Zapisanie się wszystkich 

uczniów do SKO. Zapoznanie 

z pojęciem oszczędzanie.  
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Cel główny- uzbieranie 

funduszy na wycieczkę 

klasową, np. do Warszawy. 

 

Bank PEKAO 

Wycieczka do banku. 

Poznanie pracy bankowca. 

Funkcje banku. 

Produkcja pieniądza i jego 

emisja.  

Sposoby oszczędzania 

przechowywania, gromadzenia 

pieniędzy. 

Pożyczka, dług- co to takiego? 

Oszczędności  w banku. 

Waluty w banku. 

Bankomat i jego funkcje. 

  

 

Bankomat 

Wykonanie bankomatu. 

Zrobienie portfeli, kart 

bankomatowych. 

Rola bankomatu. 

Zabawy symulacyjne  

- wypłaty, wpłaty. 

Przeliczanie własnych środków. 

  

 

Oszczędzanie 

Mapa myśli: „Co 

oszczędzamy?” 

Dlaczego ludzie oszczędzają 

pieniądze? 

Jak można oszczędzać, 

przechowywać, gromadzić 

pieniądze? 

Który sposób wydaje się wam 

najbardziej bezpieczny 

i korzystny? 

Oszczędzanie groszy w celu 

przeliczenia w banku. 

Mój wymarzony zakup  (praca 

plastyczna). 

Sytuacja finansowa rodziny: 

zarobki, wydatki rodziny, moje 

oczekiwania. 

  

 

Dług - pożyczka 

Mapa myśli: pożyczka- dług. 

Zorganizowanie kasy 

zapomogowej.  

Zabawy symulacyjne. 
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Karty pracy. 

 

Sklep 

Wyjście  do centrum miasta, 

zapoznanie z ofertą sklepów.  

Rodzaje sklepów. 

Wyjście do sklepu, rodzaje 

stoisk. 

Co to jest kasa fiskalna? 

Samodzielne zakupy. 

Reklamacja - co to takiego? 

Zorganizowanie różnych 

sklepów w klasie. 

Zaproszenie do zabawy inną 

klasę. 

Zabawy symulacyjne.  

Wykonanie kartek 

świątecznych. 

Sprzedaż kartek świątecznych. 

  

Gry 

dydaktyczne. 

Zadania 

matematyczne 

z treścią. 

Zapoznanie z grami 

dydaktycznymi związanymi 

z finansami: 

Biznes po polsku. 

Eurobiznes. 

Rozwiązywanie zadań z treścią 

(zakupy, sprzedaż, 

rozmienianie, itd.) 

  

 

Konkurs 

„Mini quiz wiedzy 

ekonomicznej”- praca grupowa: 

- przypomnienie/utrwalenie 

wiedzy zdobytej wcześniej.  

Dzieci odpowiadają na pytania 

zadawane przez nauczycielkę  

(decyduje kolejność 

Zgłoszeń). Za każdą 

prawidłową odpowiedź 

przyznawany jest 1 punkt. 

Drużyna, która otrzyma większą 

liczbę punktów, wygrywa. 

Przykładowe pytania: 

 

Czym się różni moneta od 

banknotu? 

pieniądze? 
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za to, co kupujemy? 

sklepów? 

zakupy? 

ce zawodów. 

pieniężne. 

 

Festyn szkolny 

Zorganizowanie stoiska na 

festynie ze sprzedażą ciast, 

napojów. Rodzice pomagają 

przy organizacji stoiska, 

uczniowie są sprzedawcami. 

Rodzice kontrolują  przebieg 

sprzedaży. 

  

Podsumowanie 

projektu 

Wyjazd na wycieczkę do 

Warszawy. 

Prezentacja podsumowująca 

projekt. 

  

 

Efekty końcowe projektu:  

 Zakładka w segregatorze ucznia: Nasze finanse (Przez  cały czas trwania 

projektu będą systematycznie gromadzone prace) 

  Portfel do zabawy 

  Książeczki SKO  

  Bankomat do zabawy 

  Konkurs   Mini quiz wiedzy ekonomicznej 

  Stoisko na Festynie Szkolnym 

  Prezentacja projektu dla rodziców ( dodatkowo skrót na stronę szkoły) w 

dniu Święta Rodziny  

 

Data zakończenia projektu:  

Uwaga: Należy zebrać zgodę rodziców na przeprowadzenie projektu. 

  



  

METODYK IX                                                                 17 
 

Załącznik nr 1 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie. 

Zobowiązuję się do pomocy przy organizowaniu stoiska na Festyn Szkolny 

i innych rzeczy, które wynikną w czasie realizacji projektu. 

 

LLp.  

Nazwisko i imię dziecka 

 

Podpis rodzica/deklaracja udziału 

11.   
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Lidia Mucha  

konsultant ds. nauczycieli języka polskiego  

W jaki sposób twórcy późniejszych epok odwołują się do mitów? – 

scenariusz lekcji języka polskiego 

 

Lekcje języka polskiego -  ich cele i treści kształcenia są ujęte w podstawie 

programowej. Jedną z najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone 

rozporządzeniem MEN z 23.12.2008 r., była konieczność  uwzględnienia w procesie 

edukacji kompetencji kluczowych, co wynikało z potrzeby dostosowania  nauczania do 

zmieniających się warunków  życia, wymagań rynku i gospodarki, ale również 

do ujednolicenia procesów edukacyjnych w Unii Europejskiej. Kompetencje kluczowe 

powinny być realizowane podczas każdej lekcji. 

Opisana poniżej sytuacja edukacyjna ma na celu ukazać, w jaki sposób można 

realizować kompetencje kluczowe na lekcjach języka polskiego. 

 

JĘZYK POLSKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ – ETAP EDUKACYJNY IV 

– zakres podstawowy 

Klasa I 

Temat: W jaki sposób twórcy późniejszych epok odwołują się do mitów? 

Czas: 2 godz. lekcyjne 

Cele ogólne sformułowane w języku uczniowskim: 

- potrafisz korzystać z różnych źródeł informacji, 

- poprawnie analizujesz i interpretujesz różne teksty kultury, 

- wyciągasz wnioski, formułujesz opinie, oceniasz, 

- efektywnie pracujesz w grupie. 

Cele szczegółowe sformułowane w języku uczniowskim: 

- znasz wybrane mity i potrafisz uzasadnić ich ponadczasowość – potrafisz skorzystać 

z wiedzy zdobytej na wcześniejszych zajęciach, 

- umiesz wyszukać, korzystając z różnych źródeł, informacje na temat tekstów kultury, 

- odpowiednio interpretujesz wybrany tekst kultury, wykazując się przy tym 

znajomością pojęć teoretyczno-literackich, 
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- poznajesz nowe terminy (reinterpretacja, parafraza, intertekstualność) i prawidłowo 

je stosujesz. 

Środki dydaktyczne: 

podręcznik, 

Mitologia Jana Parandowskiego, 

słowniki, w tym:  

Słownik terminów literackich, Słownik wyrazów obcych, Słownik mitów i tradycji kultury, 

Słownik motywów literackich 

Komputer (dostęp do Internetu): 

 

Opis sytuacji dydaktycznej: 

Lekcja ma charakter częściowo podsumowujący, a częściowo wprowadza nowe treści. 

 

Czynności wstępne:  

Podanie tematu i zapoznanie uczniów z celami lekcji.  

Określenie NaCoBeZu: uczeń powinien rozumieć i odpowiednio stosować nowe 

poznane na lekcji pojęcia. Powinien umieć krótko przedstawić prezentowane postacie 

mitologiczne i korzystając z dowolnie dobranego tekstu kultury, odpowiedzieć na 

pytanie zawarte w temacie. 

 

Wprowadzenie do zajęć:   

 

Przypomnienie tytułów poznanych mitów i ich bohaterów. 

Krótki wykład na temat sposobów nawiązywania do mitów przez twórców późniejszych 

epok. Wprowadzenie terminów: interpretacja, reinterpretacja, parafraza, 

intertekstualność  - uczniowie szukają definicji w słownikach i krótko dyskutują nad ich 

znaczeniem.  

Kolejny etap to przypomnienie (za pomocą prezentacji multimedialnej przygotowanej 

przez nauczyciela) sposobu analizowania tekstów kultury, konkretnie wiersza i obrazu. 

Główne zasady zostały wydrukowane i każda z grup ma je do dyspozycji i może 

skorzystać podczas pracy. (Załącznik nr 1) 

Klasa zostaje podzielona na grupy: miłośnicy poezji – wielbiciele malarstwa. 
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Następnie w obrębie grup uczniowie zostają podzieleni na trzyosobowe zespoły. 

Każdy zespół otrzymuje polecenia do pracy:  

- przypomnienie treści mitu omawianego na wcześniejszych zajęciach (w formie 

streszczenia najważniejszych wydarzeń) związanego z mitologicznym bohaterem 

(każda grupa otrzymuje na kartce imię jednej postaci , np. Niobe, Prometeusz, Syzyf, 

Odyseusz, Edyp, Herkules, Nike lub pary, np. Demeter i Kora, Apollo i Marsjasz, 

Orfeusz i Eurydyka. Nauczyciel powinien świadomie wcześniej dobrać teksty mitów, 

aby uczniowie je znali i potrafili wykorzystać podczas lekcji powtórzeniowej.  

 

Trzyosobowe grupy otrzymują polecenia do pracy: 

1. Krótko opowiedz treść mitu związanego z bohaterem…………………… 

Uwzględnij odpowiedzi na pytania: 

-  Kim jest postać? – przedstaw ją. 

- Jakimi cechami została obdarzona (zewnętrznymi lub charakteru, 

zdolnościami) 

- W  jaki sposób zapisała się w świadomości ludzi? (jako archetyp postawy, 

zachowania) 

2. Znajdź w różnych źródłach: słownikach i Internecie tekst kultury, w którym autor 

(poeta lub malarz – w zależności od Twojej przynależności do grupy) inspirował 

się w/w mitem. 

Omów tekst kultury zgodnie z poznanymi zasadami (możesz korzystać 

z pomocy dydaktycznej przygotowanej przez nauczyciela). 

3. Odpowiedz na pytania (i uzasadnij): 

- W jaki sposób artysta późniejszej epoki nawiązał do mitu? 

- Które elementy mitu antycznego uwypuklił? W jakim celu? 

- Czy można wykorzystać pojęcia poznane na lekcji (reinterpretacja, 

intertekstualność), odpowiedź uzasadnij. 

- Jakie jest przesłanie/główna myśl poznanego tekstu. 

Uczniowie pracują w trzyosobowych grupach (do końca pierwszej lekcji). 

 

Druga lekcja poświęcona jest na wypowiedzi uczniów. Przypominają mit, wybrany 

tekst kultury nim inspirowany i omawiają sposób wykorzystania mitu przez twórcę. 

Czas ograniczony. Podczas lekcji pracowało 7 grup czas na wypowiedź – 5 minut dla 
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każdej grupy. Nauczyciel może modyfikować ilość grup i ich skład w zależności 

od potrzeb. 

 

Podsumowanie lekcji: 

Omówienie prezentacji uczniowskich (podkreślenie dobrych stron i wyjaśnienie, 

na czym polegają błędy i uchybienia) 

Każdy uczeń kończy jedno wybrane przez siebie zdanie: 

Z dzisiejszej lekcji chcę zapamiętać, że…………………………………….. 

Na dzisiejszej lekcji podobało mi się……………………………………….. 

Na lekcji nie podobało mi się……………………………………………….. 

Przypomnienie, co uczeń powinien z lekcji zapamiętać. 

 

Zadanie domowe do wyboru: 

1. Napisz list do kolegi, w którym zachęcisz go do poznania dowolnego mitu, 

uzasadniając, że bez jego znajomości nie będzie mógł poprawnie odczytać 

innego (wybranego przez Ciebie) tekstu kultury. 

2. Wykonaj prezentację (w PowerPoint), którą można wykorzystać przy 

wypowiedzi na temat żywotności mitów w późniejszych tekstach kultury. 

3. Obejrzyj film oparty na wybranym micie (lub odwołujący się do mitologicznej 

postaci) i napisz jego recenzję. Odpowiedz, w jaki sposób twórcy wykorzystali 

mit. 

 

Kompetencje kluczowe:  

 

Czytanie: 

Uczeń ćwiczy czytanie ze zrozumieniem. Nabywa umiejętności interpretacji tekstów 

kultury, wykorzystywania i refleksyjnego ich przetwarzania. Wzbogaca leksykę, 

czytając dzieła literackie i opracowania, recenzje (również dzieł plastycznych).  

 

Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi: 

Uczeń potrafi wykorzystać komputer (Internet) do znalezienia informacji, jej 

wyselekcjonowania i do jej zaprezentowania. Ważne jest, aby świadomie przeszukiwał 
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zasoby, zdając sobie sprawę, które strony zawierają treści naukowe, a które nie mogą 

zostać wykorzystane podczas pracy naukowej. 

 

Umiejętność pracy zespołowej: 

Uczniowie pracują w grupach, przez co uczą się współpracy, nabywają kultury 

prowadzenia dyskusji, komunikacji interpersonalnej. Prezentują własne zdanie, 

wyrażają szacunek dla poglądów innych ludzi. Przygotowują się poprzez dłuższą 

wypowiedź do późniejszych wystąpień, m.in. matury ustnej, a równocześnie uczą się 

pracy zespołowej – niezwykle przydatnej w przyszłej pracy zawodowej. 

 

Umiejętność uczenia się: 

Uczeń uświadamia sobie, jak ważne jest zdobywanie wiedzy, np. poznanie mitów, 

ponieważ pozwala na zrozumienie później powstających tekstów kultury. Jest to 

motywacją do pracy. Uczy się również poprzez  korzystanie z wiedzy rówieśników, 

a sam przekazuje informacje innym.  Praca na lekcji ma za zadanie rozwijanie 

sprawności umysłowej i osobistych zainteresowań. 

 

Istotna w procesie uczenia jest również umiejętność znalezienia informacji, 

wyselekcjonowanie ich i odpowiednie wykorzystanie. Umiejętność uczenia się jest 

powiązana z kształceniem inicjatywności i przedsiębiorczości. Jest to realizowane 

na różnych płaszczyznach: zarówno poprzez indywidualne działania podejmowane 

przez ucznia jak i zespołowe. Uczeń podejmuje decyzję, gdzie szukać informacji, jak 

je wykorzystać.  Uczy się rozwiązywania problemów w twórczy sposób. Prezentuje 

aktywną postawę podczas pracy w grupach. Nabywa umiejętności  oceniania samego 

siebie: potrafi dostrzec swoje słabe i mocne strony. 

 

Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji: 

Uczeń wyszukuje informacje na temat tekstów kultury, dobiera najbardziej zasadne 

przykłady i potrafi uzasadnić ten dobór (dokonać selekcji). Krytycznie je analizuje, 

odpowiednio interpretuje i formułuje wnioski. 

Poznaje różne postawy bohaterów mitologicznych – potrafi je omówić, ocenić, 

wyrazić swoje opinie i nasuwające się refleksje, odnaleźć ich ponadczasowość. 

Kształtuje tym samym swoje postawy wobec ludzi i otaczającej ich rzeczywistości. 
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Załącznik nr 1 

 

Analiza i interpretacja tekstu lirycznego 

• Rozpoznanie kontekstu historycznego i literackiego 

• Charakterystyka podmiotu lirycznego i adresata 

• Sytuacja komunikacyjna, rodzaj liryki 

• Temat i sposób jego przedstawienia w wierszu 

• Dominanta kompozycyjna 

• Cechy gatunkowe 

• Analiza języka: funkcja zastosowanych środków stylistycznych 

• Odwołanie do tematu i polecenia 

 

Analiza i interpretacja tekstu ikonicznego 

• Temat dzieła – jaką scenę przedstawia, jakiej tematyki dotyczy 

• Tytuł jako klucz do interpretacji 

• Autor dzieła, czas powstania 

• Konwencja artystyczna 

• Kompozycja dzieła (jednoplanowa – wieloplanowa, otwarta – zamknięta, 

statyczną – dynamiczną, horyzontalną – wertykalną, symetryczną – 

asymetryczną) 

• Kolorystyka (ciepła – zimna, stopień nasycenia barw, element wyróżniony, 

kontrasty) 

• Światło i cień (usytuowanie źródła światła, jego rodzaj: punktowe, 

rozproszone) 

• Określenie perspektywy (linearna, zbieżna, geometryczna, z lotu ptaka…) 

• Odwołanie do tematu 
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Patrycja Kozera 

Doradca metodyczny nauczycieli języka angielskiego 

 

Autorski scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VI 

 podręcznik HOT SPOT 3, Wydawnictwa Macmillan 

 

Temat lekcji: Houses. (Rodzaje domów). 

 

Cele zajęć:   

- wprowadzenie nazewnictwa budynków mieszkalnych 

- nauka piosenki ‘House Song’                     

(https://www.youtube.com/watch?v=jUNTMKpoLAI) 

 

Kształtowane kompetencje kluczowe: 

- umiejętność komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, 

- umiejętność czytania, rozumienia, wykorzystania i przetwarzania tekstów, 

- umiejętność pracy zespołowej, 

- umiejętność uczenia się,  

- umiejętność formułowania wniosków. 

Metody pracy: 

- praca w grupach, 

- praca w parach, 

- praca samodzielna,  

- praca zespołowa. 

1. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo ”HOUSE”. Objaśnia, że taki jest temat 

lekcji, jednak prosi uczniów o wyjaśnienie pojęcia poprzez wykonanie mapy 

myślowej ze skojarzeniami dotyczącymi słowa. Uczniowie wykonują mapki 

samodzielnie w zeszytach, na tablicy zaś chętni zapisują swoje skojarzenia, 

odczytując słowa i tłumacząc je na język polski. 

2. Uczniowie otwierają podręcznik. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Każda z 

grup otrzymuje do przeczytania i streszczenia 1 z paragrafów tekstu 

z podręcznika. Następnie liderzy każdej grupy przy pomocy członków swojego 
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zespołu przedstawiają innym grupom streszczenie swojego paragrafu. 

Uczniowie w ten sposób uczą się od siebie nawzajem.  

3. Nauczyciel rozdaje uczniom krzyżówkę (zawiera ona wytłuszczone słowa 

z tekstu, którego paragrafy uczniowie opracowywali w grupach – hasłami są 

nazwy budynków mieszkalnych). Każdy uczeń rozwiązuje krzyżówkę 

indywidualnie. Jeśli ma problem, korzysta najpierw z pomocy koleżeńskiej. 

Kolega może podpowiedzieć drugiemu, literując wyraz po angielsku, powoli, po 

literce, nie podając od razu hasła. Wspólnie sprawdzamy krzyżówkę. Uczniowie 

wypowiadają swoje zdanie na temat trudności zadania. 

4. Uczniowie ponownie zostają podzieleni na 4 grupy. Na tablicy nauczyciel 

przyczepia kartkę z tekstem dyktanda (to wybrane z tekstu wcześniej już 

czytanego zdania). Uczniowie wybierają w swojej grupie osoby, które będą 

zapisywały dyktowane przez pozostałych członków grupy zdania. Poza 

uczniem zajmującym się zapisem dyktanda, pozostali członkowie grupy 

na zmianę podbiegają do tablicy, czytają zdania tekstu, zapamiętują je, 

podbiegają do wyznaczonej w grupie osoby, która je zapisuje. Następnie 

wspólnie sprawdzamy rezultat zadania, uczniowie wyrażają swoje zdanie 

na temat tego, czy podobało im się „biegane dyktando”, co sprawiło im trudność 

w wykonaniu zadania, a co okazało się łatwe. 

5. Uczniowie pracują w parach. Otrzymują od nauczyciela 2 koperty. W jednej 

znajdują się słówka – nazwy budynków mieszkalnych po angielsku, jednak 

porozcinane. W drugiej kopercie znajdują się polskie odpowiedniki angielskich 

słówek. Zadaniem uczniów jest najpierw ułożenie wyrazów w języku angielskim, 

a następnie dopasowanie do nich ich polskich znaczeń. Po sprawdzeniu 

zadania przez nauczyciela uczniowie wklejają przygotowane przez nauczyciela 

glossary do zeszytów. Uczniowie wyrażają swoją opinię na temat atrakcyjności 

i trudności zadania. 

6. Uczniowie oglądają film i słuchają piosenki ”House song”. Następnie wspólnie 

śpiewają 2 razy utwór. 

7. Na zakończenie uczniowie podsumowują, czego nauczyli się na lekcji, a także 

komentują, co sprawiało im radość, a co okazało się trudne (dlaczego?, jak to  

zmienić?). Nauczyciel kończy lekcję podaniem punktów, na które uczniowie 

winni zwrócić uwagę, przygotowując się do kolejnych zajęć, podkreśla, co 

należy utrwalić – tzw. NaCoBeZU. Na pożegnanie dzieci śpiewają piosenkę. 
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Beata Kwiatoń-Czernik 

doradca metodyczny nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 

 

Narodziny i rozwój rewolucji przemysłowej w I połowie XIX wieku – 

scenariusz lekcji 

 

IV ETAP EDAKUCYJNY -  ZAKRES ROZSZERZONY 

TEMAT:  

Narodziny i rozwój rewolucji przemysłowej w I połowie XIX wieku. 

 

KSZTAŁTOWANE UMIEJĘTNOŚCI PONADPRZEDMIOTOWE:  

- myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;  

- myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym 

do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków 

opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;  

- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami 

informacyjno - komunikacyjnymi;  

- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;  

- umiejętność pracy zespołowej. 

 

CELE SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIOWSKIM: 

Charakteryzujesz proces uprzemysłowienia państw europejskich w I poł. XIX w. 

 

KRYTERIA SUKCESU SFORMUŁOWANE W JĘZYKU UCZNIOWSKIM: 

- definiujesz i rozumiesz pojęcie rewolucja przemysłowa; 

- wyjaśniasz genezę rewolucji przemysłowej; 

- omawiasz przebieg rewolucji w Europie, uwzględniając jej zasięg terytorialny, 

najważniejsze wynalazki techniczne I poł. XIX w. i ich twórców; 

- wykazujesz związek rewolucji z przemianami ekonomicznymi, społecznymi, 

politycznymi i kulturowymi w Europie; 

- oceniasz rolę rewolucji w dziejach Europy. 

 

METODY: 
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- odwrócona lekcja; 

- jigsaw (puzzle); 

- rozmowa kierowana; 

- elementy dyskusji. 

FORMY PRACY: 

indywidualna, zespołowa, zbiorowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

- podręczniki Zrozumieć przeszłość. Cześć 3.,wyd. Nowa Era; Historia II. Podręcznik 

dla klasy drugiej liceum i  technikum. Część1., wyd. GWO; 

- mapa polityczna i gospodarcza Europy po 1815 r.,  

- dane statystyczne; 

- teksty źródłowe; 

- http://www.epodreczniki.pl  Historia 3. Wynalazcy, finansiści i uczeni. Narodziny 

rewolucji przemysłowej; 

 

Uwaga!  

Artykuły zamieszczone w e-podręcznikach przeznaczone są dla gimnazjum, ale 

można je wykorzystać również na wyższym etapie edukacyjnym. 

 

REALIZACJA LEKCJI 

 

I Przygotowanie do lekcji 

 Uczniowie na wcześniejszej lekcji zostają podzieleni na 6 zespołów. W oparciu 

o otrzymane instrukcje i materiały od nauczyciela przygotowują się do zajęć w domu. 

Na tym etapie praca ma charakter indywidualny mimo podziału na grupy. 

Zadanie dla zespołu I   

Na podstawie tekstu Rewolucja przemysłowa z podręcznika wyd. Nowa Era i artykułu 

Wynalazcy, finansiści i uczeni. Narodziny rewolucji przemysłowej zamieszczonego na 

stronie http://www.epodreczniki.pl Historia 3 wyjaśnij, jakie były przyczyny narodzin 

rewolucji przemysłowej. Sporządź mapę mentalną dla tego zagadnienia. 

Zadanie dla zespołu II  

Wskaż na mapie państwa, które najszybciej zostały objęte rewolucją. Na podstawie 

tekstu Rewolucja przemysłowa z podręcznika wyd. Nowa Era i artykułu Wynalazcy, 

finansiści i uczeni. Narodziny rewolucji przemysłowej zamieszczonego na stronie 

http://www.epodreczniki.pl/
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http://www.epodreczniki.pl Historia 3 ustal, dlaczego rewolucja przemysłowa narodziła 

się w Wielkiej Brytanii. Sporządź mapę mentalną dla tego zagadnienia. 

Zadanie dla zespołu III 

Na podstawie tekstu Rewolucja przemysłowa z podręcznika wyd. Nowa Era i artykułu 

Wynalazcy, finansiści i uczeni. Narodziny rewolucji przemysłowej zamieszczonego na 

stronie http://www.epodreczniki.pl Historia 3 sporządź listę 6 najważniejszych 

wynalazków epoki i ich twórców. Wybierz 2 postacie, których krótkie biogramy 

chciałbyś przedstawić oraz materiał ikonograficzny związany z wynalazkami 

i wynalazcami. 

Zadanie dla zespołu IV 

Na podstawie źródeł statystycznych zamieszczonych na str. 148. W podręczniku wyd. 

GWO, załączników nr 1 i 2, tekstu Rewolucja przemysłowa z podręcznika wyd. Nowa 

Era, mapy przedstawiającej rozwój gospodarczy Europy w I poł. XIX w. omów 

ekonomiczne skutki rewolucji przemysłowej.  

Zadanie dla zespołu V 

Na podstawie załącznika nr 2, źródła statystycznego i tekstów źródłowych 

zamieszczonych na str. 149. w podręczniku wyd. GWO oraz tekstu Rewolucja 

przemysłowa z podręcznika wyd. Nowa Era omów skutki społeczno-polityczne 

rewolucji przemysłowej. 

Zadanie dla zespołu VI 

Na podstawie załącznika nr 2, tekstów źródłowych zamieszczonych na str. 149. 

W podręczniku wyd. GWO oraz artykułu Wynalazcy, finansiści i uczeni. Narodziny 

rewolucji przemysłowej zamieszczonego na stronie http://www.epodreczniki.pl Historia 

3 omów, w jaki sposób rewolucja przemysłowa wpłynęła na zmianę krajobrazu Europy. 

Wykorzystaj materiał ikonograficzny.  

 

II Wprowadzenie 

1. Nauczyciel przedstawia cele lekcji i sposób jej realizacji. 

2.  Zdefiniowanie pojęcia rewolucja przemysłowa. 

III Rozwinięcie 

 1. Uczniowie zasiadają w zespołach eksperckich wg przydzielonych zadań, 

wymieniają między sobą zdobyte wiadomości, porządkują je  i ustalają sposób 

prezentacji. 

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
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2. Prezentacja wykonanych zadań przez poszczególne zespoły. Wszystkim uczniom 

należy rozdać załączniki nr 1 i 2 w celu zapewnienia dostępu do danych statystycznych 

i źródeł. W razie potrzeby nauczyciel uzupełnia brakujące informacje i modyfikuje 

mapy mentalne przygotowane przez uczniów.  

3. Wyjaśnienie różnic w rozwoju gospodarczym między poszczególnymi częściami 

Europy – rozmowa ukierunkowana. 

IV Podsumowanie 

1. Nauczyciel przeprowadza krótką dyskusję na temat Dlaczego rewolucja 

przemysłowa była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Europy i świata? 

Należy zwrócić uwagę na skutki mające wpływ na obecną rzeczywistość. 

2. Zadanie domowe dla dociekliwych 

Polecenie 6 z e-podręcznika: 

Kim byli Ada Lovelace i Abraham Stern? Jaki wpływ ich dokonania miały 

na współczesność? Dlaczego podobizna Ady jest dziś reprodukowana w milionach 

egzemplarzy na hologramach autentyczności produktów Microsoftu? 

V Załączniki 

1. Dane statystyczne – załącznik nr 1 
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2. Teksty źródłowe – załącznik nr 2 

Amerykański historyk kultury Lewis Mumford: 

Wszystkie typowe składniki ówczesnego życia: kopalnia i fabryka, wielkie place, 

slumsy i pola bitwy – wsprzegnięte były  w  służbę śmierci. Ludzkie motywy i reakcje 

sprowadziły się do żądzy panowania i strachu przed unicestwieniem, przed nędzą, 

bezrobociem, zdeklasowaniem i głodem, przed kalectwem i śmiercią. Szare, 

przypominające więzienia domy, ponure rzędy ulic pozbawione zieleni, zaśmiecone 

podwórza to charakterystyczne cechy tego zabójczego środowiska. Wybuch 

w kopalni, katastrofa kolejowa, pożar w czynszowej kamienicy, szarża wojska 

na strajkujących robotników, a wreszcie wojna – oto charakterystyczne akcenty tej 

epoki. 

 

Wiersz brytyjskiego poety i lekarza Erazma Darwina z 1791r.: 

Paro zwycięska! Wkrótce ramiony swoimi 

Popchniesz statki powolne na rzekach i morzach. 

I szybkobieżne wozy na drogach tej ziemi. 

I uniesiesz na skrzydłach szeroko rozpiętych 

Pojazdy latające w podniebne przestworza. 

 

Angielski polityk Richard Cobden 1846 

Widzę w zasadzie wolnego handlu siłę, która poruszy świat – zbliży ludzi, usunie 

antagonizmy rasowe, religijne, językowe, połączy nas wszystkich więzami wieczystego 

pokoju. 
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Dariusz Jaśkiewicz 

doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego  

 

Piłka siatkowa –  scenariusz zajęć z zespołowych gier 

 

Temat: Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym 

w dwójkach przez siatkę. 

 

Kształtowanie wymagań szczegółowych/umiejętności kluczowych zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 

1. Odbić piłki sposobem górnym i dolnym. 

2. Prawidłowego ustawienia się na boisku. 

3. Właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki. 

Cele główne lekcji w zakresie: 

1. Umiejętności: poprawność wykonywania ćwiczeń doskonalących elementy 

techniki gry; 

uczeń stosuje w grze odbicie piłki sposobem górnym i dolnym; 

uczeń ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie;   

2. Motoryczności: kształtowanie szybkości, skoczności, zwinności i koordynacji 

ruchowej - podstawowych zdolności motorycznych; 

3. Wiadomości: poznanie podstawowych zasad i przepisów gry –  

uczeń stosuje zasady „czystej gry” (niewykorzystywanie przewagi losowej), 

kształtowanie umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa 

i porażki. 

4. Wychowania: kształtowanie samokontroli podczas ćwiczeń i współdziałania 

w zespole - umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu 

i bezpieczeństwu; gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych 

formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji. 

 

Metody realizacji zadań ruchowych: zabawowa klasyczna, naśladowcza ścisła, 

zadaniowa ścisła. 

Czas trwania: 45 minut. 

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna. 
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Przybory: piłki, siatka do gry. 

 

 

Tok  

          lekcji 

 

Zadania  

szczegółowe 

 

Czas 

w min 

Uwagi 

      metodyczno-                                     

    organizacyjne 

Zorganizowanie 

grupy 

i sprawdzenie 

gotowości 

do  zajęć. 

1.Zbiórka ćwiczących. 

2.Powitanie. 

3.Sprawdzenie obecności 

i przygotowania do zajęć. 

 

   2 

 

Ustawienie grupy 

w szeregu. 

Powitanie. 

 

Motywacja 

uczniów 

do  zajęć. 

1.Podanie tematu i zadań lekcji. 

2.Motywowanie uczniów do 

aktywnego udziału w ćwiczeniach 

i współzawodnictwie 

w grach i zabawach .   

3.Zabawa ożywiająca „Berek z 

piłką”. 

 

    3 

 

 

Metoda zabawowa 

klasyczna. 

Rozgrzewka, 

profilaktyka, 

rozwój  

psychomotoryki  

1.W marszu naprzemianstronne 

krążenia ramion w przód. 

2.W marszu rozgrzewanie 

nadgarstków i wyciskanie 

splecionych palców. 

3.W marszu równoczesne krążenia 

ramion w tył. 

4.W biegu na sygnał przyjmowanie 

postawy siatkarskiej do odbicia 

oburącz górą i oburącz dołem na 

przemian. 

5.W biegu na sygnał wyskok 

w górę z odbicia obunóż 

i klaśnięcie w dłonie nad głową, 

po wylądowaniu zmiana kierunku 

biegu. 

6.Poruszanie się krokiem 

odstawno - dostawnym 

z wymachem ramion w bok, na 

sygnał dotknięcie podłogi dłońmi i 

zmiana nogi prowadzącej. 

7.W ustawieniu tyłem do siebie 

trzymając się za ręce równoczesne 

wznosy  ramion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W rzędzie dookoła 

sali, odstępy między 

uczniami ok. dwóch 

kroków. 

 

Metoda 

naśladowcza ścisła. 

Nauczyciel 

demonstruje 

ćwiczenia i zwraca 

uwagę 

na poprawność ich 

wykonania przez 

wszystkich uczniów. 

 

 

 

 

Po przejściu do 

marszu uczniowie 

tworzą dwójki 

i ustawiają się 

wzdłuż Sali w 

odstępach około 2-3 

kroków między 

dwójkami. 
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 8.W ustawieniu tyłem do siebie 

trzymając się za ręce skręty 

tułowia w prawo i w lewo. 

9.W ustawieniu tyłem do siebie 

trzymając się za ręce nad głową 

jednoczesne wykroki  prawą 

następnie lewą nogą w przód. 

10.Opady tułowia w przód 

z pogłębieniem z ramionami 

ułożonymi na barkach partnera 

11.Zabawa skoczna „Walka 

kogutów”. 

12.Podania piłki oburącz zza głowy 

przez siatkę po odchyleniu w tył. 

13.Podania piłki oburącz od dołu 

przez siatkę, po podaniu przysiad 

podparty. 

14.Podanie oburącz znad głowy 

przez siatkę w wyskoku z odbicia 

obunóż. 

15.Podanie oburącz w tył przez 

głowę po skłonie w przód. 

 Ustawienie 

w dwójkach jak 

wyżej. 

 

 

 

 

Ustawienie w 

dwójkach jak wyżej 

przodem do siebie. 

Metoda zabawowa 

klasyczna.  

Ustawienie 

w dwójkach  

naprzeciw siebie 

w odległości ok.3m. 

od siatki, 

jedna piłka na 

dwójkę. 

 

 

Podający staje tyłem 

w momencie 

podania. 

Kształtowanie 

umiejętności  

i doskonalenie 

sprawności. 

1.Odbicia piłki oburącz górą 

w miejscu – raz nad sobą, drugi 

raz do partnera przez siatkę, 

po odbiciu skłon w przód 

z dotknięciem rękoma podłogi. 

2.Odbicia piłki oburącz górą 

z poruszaniem się – raz przed 

siebie i podejście pod piłkę, drugi 

raz do partnera przez siatkę. 

3.Pojedyncze odbicia piłki oburącz 

górą przez siatkę w dwójkach. 

4.Odbicia piłki oburącz dołem 

w miejscu – raz przed sobą, drugi 

raz do partnera przez siatkę, po 

odbiciu obrót o 3600, raz w prawo 

raz w lewo. 

5.Odbicia piłki oburącz dołem 

z poruszaniem się – raz przed 

siebie w przód i podejście pod 

 

 

 

 

   

25 

Metoda zadaniowa 

ścisła. Ustawienie 

w dwójkach z piłką 

naprzeciw siebie 

w odległości około  

2-3m.od siatki 

Ustawienie około 

4m. od siatki, po 

odbiciu powrót tyłem 

na miejsce 

rozpoczęcia 

ćwiczenia. 

Dążenie do 

utrzymania  

ciągłości ćwiczenia. 

Ustawienie 

w odległości około 

2 -3m. od siatki. 
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piłkę, drugi raz do partnera przez 

siatkę. 

6.Pojedyncze odbicia piłki oburącz 

górą i dołem przez siatkę w 

dwójkach. 

7.Małe gry 2 x 2 doskonalące 

elementy techniczno- taktyczne.  

      

Ustawienie około 

4m. od siatki, po 

odbiciu powrót tyłem 

na miejsce 

rozpoczęcia 

ćwiczenia. 

Współzawodnictwo 

dwójek na ilość 

odbić. 

Według zasad 

i przepisów 

Uspokojenie  

organizmu. 

1.Tocznie piłki poprzez 

wypchnięcie oburącz w przód do 

uczniów siedzących rozkrocznie na 

obwodzie koła. 

2.Siad skrzyżny z rękoma na 

kolanach i wyprostowanymi 

plecami. 

3.Omówienie lekcji, podsumowanie 

współzawodnictwa zespołów 

dwójkowych. 

 

 

 

    

3 

Koła tworzą czterej 

uczniowie zespołów 

rywalizujących ze 

sobą w grze na 

własnym boisku. 

W kołach jak wyżej 

uczniowie kształtują 

odruch prawidłowej 

postawy i słuchają 

nauczyciela. 

Czynności 

organizacyjno-

porządkowe. 

1.Przejście swobodnym marszem 

do ustawienia na miejsce zbiórki. 

2.Pożegnanie z grupą. 

 

    

2 

Wyznaczeni 

uczniowie zbierają 

piłki. Ustawienie 

w szeregu. 

Pożegnanie. 
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Anna Radłowska 

doradca metodyczny nauczycieli biologii i przyrody 

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem e-podręcznika 

 

Przedmiot: biologia 

Etap edukacyjny: III /gimnazjum/ 

Temat lekcji: Rośliny okrytozalążkowe. Cykl życiowy. 

/ w e-podręczniku „ Kwiat” / 

Realizowane obszary podstawy programowej :  

Budowa kwiatu rośliny okrytonasiennej. 

Zapylenie. 

Zapłodnienie. 

Zmiany zachodzące w kwiecie po zapłodnieniu. 

Kompetencje kluczowe :  

czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i przetwarzania tekstów; 

myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych; 

umiejętność uczenia się – sposób zaspakajania naturalnej ciekawości świata 

i przygotowanie do dalszej edukacji; 

umiejętność pracy zespołowej. 

 

Cele lekcji : 

ogólne:  

- uczeń wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji,                                        

- uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje graficzne,                                

- uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo - skutkowe,                             

- uczeń formułuje wnioski. 

szczegółowe:  

- uczeń identyfikuje i opisuje kwiat rośliny okrytonasiennej i przedstawia jego funkcje,                                                                                                                                                         

- uczeń rozróżnia elementy budowy kwiatu i określa ich rolę w rozmnażaniu płciowym,            

- uczeń wie, co to jest zapylenie i zapłodnienie,                                                                                   

-  uczeń zna zachodzące w kwiecie zmiany po zapłodnieniu. 
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Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer, zainstalowane plansze 

interaktywne WSiP, płyta CD „Biologia w gimnazjum” WSiP, żywe okazy kwiatów 

 / tulipany/. 

Metody pracy : pogadanka, pokaz z objaśnieniem, działanie praktyczne, praca 

w grupie 

 

Przebieg lekcji : 

1. Podanie uczniom tematu i celu lekcji: 

Już wiesz, że rośliny wytwarzają organy: korzenie, łodygi, liście, kwiaty i owoce. 

Nauczysz się: 

- rozróżniać  elementy budowy kwiatu i wskazywać ich funkcję, 

- wyjaśniać, na czym polega wiatropylność i owadopylność roślin, 

- opisywać proces przekształcania się kwiatu w owoc, 

- prowadzić obserwacje kwiatów i kwiatostanów wybranych roślin.   

 2. Wprowadzenie do tematu /budowa kwiatu na podstawie analizy żywych  okazów - 

płatki  korony, słupek, pręciki/ praca w parach, grupach w zależności od ilości kwiatów.  

 3. Prezentacja  fragmentu lekcji  „Kwiat” z e-podręcznika /budowa kwiatu - elementy 

i ich funkcje/. 

4. Animacja pokazująca cykl życiowy roślin okrytonasiennych /płyta „Biologia 

w gimnazjum”/. 

5. Zmiany zachodzące w kwiecie po zapłodnieniu /plansze interaktywne WSiP/. 

6. Podsumowanie /wykonanie zadań z e-podręcznika/.   
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Elżbieta Sowa 

doradca metodyczny nauczycieli geografii 

 

Jezioro Aralskie – największa klęska ekologiczna XX wieku – 

konspekt lekcyjny z geografii 

szkoła ponadgimnazjalna, poziom rozszerzony 

 

Temat lekcji: Jezioro Aralskie – największa klęska ekologiczna XX wieku. 

Cele lekcji: 

 uświadomienie zagrożeń i skutków wywołanych nieracjonalną gospodarką 

człowieka,  

 doskonalenie czytania i interpretowania map, wykresów. 

Przewidywane osiągnięcia: 

 uczeń wskazuje na mapie Jezioro Aralskie i określa cechy środowiska 

przyrodniczego Niziny Turańskiej; 

 uczeń określa zmiany w środowisku przyrodniczym jeziora, które doprowadziły 

do klęski ekologicznej obszaru oraz wskazuje konsekwencje tych działań. 

 Metody i formy pracy: 

 Praca z tekstem źródłowym, praca z mapami, burza mózgów, praca w grupach, 

film 

 Środki dydaktyczne:  

 Artykuł: Piotr T. Bogdanowicz „Do Jeziora Aralskiego powraca woda, ale czy 

powróci życie?” 

  Ścienna mapa Azji 

  Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa Nowa Era 

     Umiejętności zdobyte przez ucznia 

1. Czytanie - umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów. 

2. Myślenie  naukowe. 

3. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji. 

4. Umiejętność pracy zespołowej. 

Przebieg lekcji: 

I. Część wstępna: 
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1. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji i krótko zapoznaje uczniów 

z jej celami. 

2. Nauczyciel zadaje pytanie: Z czym wam się kojarzy klęska ekologiczna? 

a. Metodą „burzy mózgów”  nauczyciel uzyskuje jak największą liczbę 

skojarzeń, które zapisuje na tablicy. 

b. Wypowiedzi uczniów porządkuje na tablicy w postaci mapy skojarzeń 

i podkreśla te, które wiążą się z wyjaśnieniem pojęcia  klęska 

ekologiczna. 

c. Uczniowie wraz z nauczycielem formułują definicję klęski 

ekologicznej. 

II. Część zasadnicza:  

A. Środowisko geograficzne Jeziora Aralskiego. 

 Uczniowie w grupach 3,4 osobowych wypełniają karty pracy na podstawie 

analizy map, wykresów zawartych w atlasie i własnej wiedzy. Wybrany uczeń 

przy mapie ściennej Azji przedstawia zebrane w karcie pracy informacje 

dotyczące środowiska geograficznego jeziora. 

Karta Pracy - Jezioro Aralskie 

1. Położenie polityczne jeziora…………………..     ……………… 

2. Krainy geograficzne……………………………………… 

3. Tereny pustynne……………………………………………. 

4. Strefa klimatyczna, typ klimatu.………………….. 

5. Temperatura stycznia………………..  

temperatura lipca ………………… 

Amplituda temperatury…………………… 

Średnie opady atmosferyczne …………..  

rozkład opadów w roku……….. 

6. Gęstość zaludnienia………………….. 

7. Główne uprawy……………. 

8. Genetyczny typ jeziora……………………….. 

9. Dorzecze rzek……………………………       …………………… 

 

B. Degradacja Jeziora Aralskiego. 

 Nauczyciel w krótkim wykładzie przedstawia początek katastrofy 

Jeziora Aralskiego, 
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  Nauczyciel zadaje pytanie: Na podstawie map z roku 1960, 2003 

i 2011 proszę wymienić zmiany jakie zaszły w środowisku 

geograficznym Jeziora Aralskiego?  

Uczniowie w grupach 3,4 osobowych wypisują zmiany. 

Przykładowe odpowiedzi: 

 Zmniejszenie powierzchni jeziora 

 Powstanie solnisk, 

 Powstanie pól uprawnych bawełny, 

 Rozwój kolei, 

 Aralsk traci status miasta portowego 

 Nauczyciel rozdaje uczniom w poszczególnych grupach 

fragmenty artykułu mówiącego o konsekwencjach zmian 

wprowadzonych przez człowieka, które nieodwracalnie 

zmieniły środowisko przyrodnicze Jeziora Aralskiego, 

zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Zadaniem uczniów 

jest podanie konsekwencji przyrodniczych i gospodarczych 

niewłaściwej gospodarki na terenie Niziny Turańskiej: 

Przykładowe odpowiedzi: 

Konsekwencje przyrodnicze: odsłanianie dna dawnego jeziora, 

zwiększenie zasolenia jeziora i wyginięcie wielu gatunków 

fauny i flory. 

Konsekwencje gospodarcze: utrata źródeł utrzymania rybaków 

i osób związanych z przetwórstwem rybnym, zmniejszenie 

plonów na skutek wzrastającego zasolenia gleb.  

 

C. Ratunek dla Jeziora Aralskiego. 

Uczniowie na podstawie tekstu wypisują próby ratowania jeziora, 

a następnie wybrany uczeń przedstawia je na forum klasowym. 

III. Część końcowa: 

A. Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów, zadając pytania: 

- Czym jest klęska ekologiczna? 

- Co było przyczyna klęski ekologicznej obszaru Jeziora Aralskiego? 

- Jakie skutki dla mieszkańców spowodowała regulacja rzek Syr –darii 

i Amu-darii? 
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B. Zadanie domowe dla uczniów: 

- Na podstawie różnych źródeł informacji proszę znaleźć najnowsze 

informacje dotyczące Jeziora Aralskiego. 

Dla chętnych uczniów nauczyciel poleca książkę dotycząca tego regionu 

: 

Bartek Sabela „Może wróci morze” 

Nauczyciel na podsumowanie pokazuje krótki 2 minutowy film w wersji 

anglojęzycznej: http://www.britannica.com/place/Aral-Sea 

Tekst źródłowy: 

Do Jeziora Aralskiego powraca woda, ale czy powróci życie? 

Piotr T. Bogdanowicz 

Początek końca 

 Do roku z 1960 wszystko było w porządku, jednak władze podjęły decyzję 

o zwiększeniu produkcji bawełny na terenie Azji Środkowej. Zaczęto wtedy używać na 

masową skalę nawozy sztuczne, herbicydy (środki chwastobójcze stosowane 

do selektywnego lub całkowitego niszczenia roślin) i DDT (trwały związek chemiczny, 

w zasadzie nie ulegający rozkładowi). Podjęto także decyzję o nawodnieniu pustyni 

Kara-Kum i przeobrażeniu jej w pola uprawne. Minister zasobów wodnych 

zadecydował o intensywnym wykorzystaniu wód zlewiska Aralu, zapowiadając, że 

w 1990 r. irygowane tereny osiągną powierzchnię 10 mln ha, a 10 lat później – 23 mln. 

Tym sposobem zbudowano kanał nawadniający o długości 1300 km. Od tamtej pory 

Aral zaczął wysychać. Poziom wody rocznie mógł obniżać się nawet o 90 cm. Zbiornik 

ten z powierzchni 68 tys. kilometrów kwadratowych skurczył się do 30 tys. Poziom 

wody obniżył się o 13 metrów, a brzeg w niektórych rejonach cofnął się nawet o 250 

km. Nie ma się czemu jednak dziwić, bo jeszcze w roku 1950 do akwenu wpływało 60 

kilometrów sześciennych wody, natomiast 36 lat później niespełna 1,3 kilometra 

sześciennego. To był cios dla lokalnej gospodarki opartej na rybołówstwie i 

przetwórstwie ryb. Jednak jeszcze większy był to cios dla zdrowia człowieka i 

środowiska naturalnego. Używane przez dziesięciolecia DDT i inne trujące środki 

chemiczne zmywane były z pól i gromadziły się w wodach aralskich. Dziś sól unoszona 

jest przez wiatr z dna wyschniętego zbiornika i przenoszona na odległość setek 

kilometrów niszcząc pola uprawne. Mało tego. śmiercionośne pestycydy i sole 

pochodzące z jeziora dostają się do atmosfery, dochodząc do południowego 
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Turkmenistanu przy granicy z Afganistanem. Skażony jest również Uzbekistan i 

południowy Kazachstan. Naukowcy przewidują, że jeżeli jezioro wyschnie całkowicie, 

to do atmosfery przedostanie się 15 miliardów ton soli. Wówczas niewykluczone, że 

zagrożenie dotyczyć będzie nie tylko Azji Środkowej, ale całego obszaru od Białorusi 

do Himalajów. Analiza próbek pyłu wykazała, że jest on bardziej toksyczny niż 

wcześniej sądzono. Wywiewy z jeziora powodują pustynnienie gleb i wysychanie setek 

naturalnych zbiorników wodnych nad Aralem. Przestały istnieć rozgałęzione delty 

Amu-darii i Syr-darii. Wody podziemne w basenach rzek są zasolone, zatrute i 

niezdatne do picia. Natomiast ludzie, którzy mieszkają niedaleko obecnych brzegów 

jeziora także umierają – na raka, tyfus, zapalenie wątroby. Tajemnica biologiczna 

komunistów Jednak ludzie chorują nie tylko z powodu chemikaliów, które z jeziora 

dostają się do atmosfery. Jeszcze do 2001 roku na jeziorze istniała Wyspa 

Odrodzenia, która dziś z powodu opadania wód stała się półwyspem, gdzie od 1948 r. 

znajdowały się wojskowe laboratoria broni biologicznej. W laboratorium hodowano, 

testowano i przechowywano odmiany, m.in. wąglika i cholery. Gdy wprowadzony 

został nowy ustrój polityczny, władze podjęły decyzję o zamknięciu tego ośrodka. 

Niestety z powodu braku środków finansowych pojemniki ze śmiercionośnym 

wąglikiem nie zostały zniszczone ani prawidłowo zabezpieczone przed uszkodzeniami 

(w tym m.in. przed korozją). Wiosną i latem 2002 Brian Hayes, amerykański biochemik, 

poprowadził 113-osobową ekspedycję, która na mocy porozumienia między rządami 

Uzbekistanu i USA zneutralizowała od 100 do 200 ton wąglika. Jednak według 

nieoficjalnych źródeł z administracji uzbeckiej, w dawnych laboratoriach znajdują się 

zapasy bakterii cholery wystarczające do zniszczenia życia na całej planecie. 

Na ratunek...  

Tragedię Jeziora Aralskiego starano się ograniczyć już w roku 1989 poprzez 

budowę grobli między dwoma częściami dawniej jednego zbiornika, celem 

maksymalnego wykorzystania wód Syr-darii. Niestety, budowa stanęła po rozpadzie 

ZSRR, na domiar złego źle zaprojektowana grobla częściowo się zawaliła. Jednak 

eksperci Banku Światowego, ONZ oraz NASA byli zdania, że pomysł z groblą jest 

dobry, należy go tylko prawidłowo wykonać. Finansowane przez władze Kazachstanu 

i Bank Światowy, a także przez miejscową ludność, która opodatkowała się na rzecz 

budowy grobli (1 proc. od dochodów) prace ruszyły ponownie w 2003 roku. Groblę 

wzniesiono z betonu i piasku w przewężeniu jeziora, na przedłużeniu naturalnego 

półwyspu Kokaral. Wymiary to 13 km długości i 4 m wysokości z czego wysokość ma 
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się powiększyć dwukrotnie. Przecina ona niewielki kanał wodny łączący dwa akweny, 

które pozostały z jednego wielkiego wysychającego Jeziora Aralskiego. Szacuje się że 

Aralsk, główny port Kazachstanu, który znajdował się 70 km od brzegu w 2011 roku 

ponownie dotknie wody. Tama sprawia, że wody Syr-darii nie wsiąkają w piasek, lecz 

zasilają północny zbiornik. Zaś dzięki uszczelnieniu kanałów nawadniających i 

regulacji samej rzeki na całej jej długości rocznie wlewa ona do Jeziora 

Północnoaralskiego nie 3, lecz 4,3 mld metrów sześciennych wody. Mniejszy akwen, 

czyli południowa część Jeziora Aralskiego, jest nie do uratowania.  
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Agnieszka Grabas 

doradca metodyczny nauczycieli matematyki 

 

Cecha podzielności liczb przez 3 - konspekt lekcji matematyki 

w szkole podstawowej 

 

Według B. Niemierki kompetencje to ogół umiejętności niezbędnych 

do podejmowania i wykonywania działań poznawczych i praktycznych w określonej 

dziedzinie kształcenia, życia osobistego i zawodowego.  

Kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i przyjmowanej postawy. 

Kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie 

w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. 

Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe 

życie i nigdy się nie kończy. 

Unia Europejska próbuje wspierać rozwój wszystkich obywateli UE poprzez 

zdefiniowanie najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które 

człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu 

zawodowym i prywatnym. Celem jest wyrównanie szans i możliwości każdego 

z obywateli UE. Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi i jest ich 

osiem: 

 porozumiewanie się w języku ojczystym 

 porozumiewanie się w językach obcych 

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 

 kompetencje informatyczne 

 umiejętność uczenia się 

 kompetencje społeczne i obywatelskie 

 inicjatywność i przedsiębiorczość 

 świadomość i ekspresja kulturalna 

źródło: http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencje-kluczowe 

W podstawie programowej  zapisane są umiejętności kluczowe (zwane 

kompetencjami kluczowymi), ich cechą charakterystyczną jest ponadprzedmiotowość 

http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencje-kluczowe
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i są odzwierciedleniem idei przygotowania absolwentów poszczególnych typów szkół 

do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.  

 

Najważniejsze umiejętności wynikające z podstawy programowej 

Umiejętność Etap 

edukacyjny 
Opis umiejętności 

 

 

 

 czytanie 

 

  I-II 
           rozumiane jako prosta czynność, jako 

umiejętność rozumienia, wykorzystywania i 

przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym 

zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i 

moralny oraz uczestnictwo  w kulturze 

 

   III-IV 

umiejętność rozumienia, wykorzystywania 

i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów 

kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, 

rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa 

w życiu społeczeństwa 

 

myślenie 

matematyczne 

   I-II umiejętność korzystania z podstawowych 

narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz 

prowadzenia elementarnych rozumowań 

matematycznych 

  III-IV umiejętność wykorzystania narzędzi 

matematyki w życiu codziennym oraz formułowania 

sądów opartych na rozumowaniu matematycznym 

 

 

 

myślenie 

naukowe 

  I-II umiejętność formułowania wniosków 

opartych na obserwacjach empirycznych 

dotyczących przyrody i społeczeństwa 

 

  III-IV 
umiejętność wykorzystania wiedzy 

o charakterze naukowym do identyfikowania 

i rozwiązywania problemów, a także formułowania 

wniosków opartych na obserwacjach empirycznych 

dotyczących przyrody i społeczeństwa 

umiejętność 

komunikowania 

się 

  I-II w języku ojczystym i języku obcym, zarówno 

w mowie, jak i w piśmie 

  III-IV w języku ojczystym i w językach obcych, 

zarówno w mowie, jak i w piśmie 
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umiejętność 

posługiwania się 

nowoczesnymi 

technologiami 

   I-II informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także 

dla wyszukiwania i korzystania z informacji 

  III-IV sprawnego posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi 

umiejętność 

wyszukiwania, 

porządkowania 

i 

wykorzystywania 

informacji 

 

   I-II 

Umiejętność wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, 

z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

  III-IV umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania 

i krytycznej analizy informacji 

 

umiejętność 

uczenia się 

  I-II jako sposób zaspokajania naturalnej 

ciekawości świata, odkrywania swoich 

zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji 

  II-IV umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb 

edukacyjnych oraz uczenia się 

umiejętność 

pracy zespołowej 
-IV umiejętność pracy w zespole zadaniowym, 

zarówno podczas lekcji, jak i poza szkołą, np. w czasie 

realizacji projektu edukacyjnego 

 

Żródło: „Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego 

w praktyce szkolnej” Małgorzata Lipska , wydanie Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

str. 10 – 11.   

Matematyka w szkole podstawowej – 2 etap edukacyjny 

Klasa 4 

Temat: Cecha podzielności liczb przez 3 

Kompetencje kluczowe ćwiczone na lekcji: 

myślenie matematyczne i myślenie naukowe 

Kompetencje matematyczne polegają na umiejętności dodawania, 

odejmowania, mnożenia, dzielenia i obliczania proporcji, dokonywania obliczeń 

w pamięci i na papierze.  

Kompetencje matematyczne to także umiejętność zastosowania matematyki 

w myśleniu – umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność śledzenia 

toku rozumowania innych, umiejętność abstrahowania i generalizowania, również 
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umiejętność myślenia przestrzennego, zdolność krytycznej oceny (umiejętność 

oddzielenia udowodnionych stwierdzeń od przypuszczeń). 

Umiejętność uczenia się 

Umiejętność uczenia się to umiejętność organizowania własnej nauki. Opiera 

się na dyspozycji i zdolności do organizowania i regulowania procesu uczenia się, 

zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. Zawiera w sobie umiejętności: 

efektywnego zarządzania własnym czasem, rozwiązywania problemów, zdobywania, 

przetwarzania, oceniania i przyswajania nowych informacji, a także zdolność 

zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w wielu sytuacjach – w domu, pracy, 

w szkole i podczas kursów szkoleniowych. W bardziej ogólnym znaczeniu, 

umiejętność uczenia się jest ściśle związana z planowaniem własnej ścieżki kariery. 

Umiejętność uczenia się to świadomość własnego stylu uczenia się, swoich 

mocnych i słabych stron, stanu posiadanej wiedzy i uzdolnień. To także zdolność 

do poświęcenia czasu i uwagi na naukę, niezależność i umiejętność krytycznego 

myślenia, dyscyplina, wytrwałość, zarządzanie informacją. Konieczne jest posiadanie 

koncepcji czy też obrazu samego siebie, do którego się dąży, jak i motywacji 

do nieustannego rozwijania się. 

Umiejętność pracy zespołowej  

Umiejętność pracy zespołowej odnosi się do naszej zdolności przekształcania 

idei w czyny. Składają się na nie: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, 

umiejętność planowania, organizowania, analizowania, oceny, zarządzania 

i wdrażania projektu oraz umiejętność współpracy w zespole, by osiągnąć zamierzone 

cele. Przedsiębiorczość to także chęć wprowadzenia zmian, branie odpowiedzialności 

za swoje działania i umiejętne stawianie celów. 

 

Czas: 90 minut 

Cele ogólne: 

- potrafisz logicznie i analitycznie myśleć, 

- potrafisz korzystać z podstawowych narzędzi matematyki  oraz prowadzisz  

elementarne rozumowanie matematyczne, 

- wyciągasz wnioski, oceniasz, 

- efektywnie pracujesz w grupie. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 
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 odkrywa cechę podzielności liczb przez 3, 

 umie znaleźć dzielniki danej liczby, 

 potrafi podać cechy podzielności liczb przez : 2,4,5,10,100, 

 wśród podanych liczb potrafi wskazać   liczby  podzielne przez : 2,4,5,10 i 100,  

 potrafi pracować w grupie. 

Metody pracy: 

- rozmowa dydaktyczna, 

- ćwiczeniowa. 

Formy pracy: 

- praca w grupach, 

- praca z całą klasą, 

- praca indywidualna. 

Opis sytuacji dydaktycznej: 

Lekcja ma charakter częściowo podsumowujący, a częściowo wprowadza nowe 

treści. 

Czynności wstępne: 

Podanie tematu lekcji i zapoznanie z celami lekcji.  

Wprowadzenie do zajęć: 

Każdy uczeń losuje kartkę z dowolną liczbą naturalną przygotowaną wcześniej 

przez nauczyciela. 

Nauczyciel prosi, aby : 

a) Osoby, które wylosowały liczbę trzycyfrową parzystą, podzielną przez 4 

wstały. 

b) Osoby, które wylosowały liczbę dwucyfrową nieparzystą, podzielną przez 5 

wstały. 

c) Osoby, które wylosowały liczbę podzielną przez 2, wstały. 

itd.  

Uczniowie swoją odpowiedź argumentują. Za każdą prawidłową odpowiedź 

uczeń nagradzany jest punktem, a wygrywa ten, kto uzbiera największą ilość punktów. 

Kolejny etap lekcji: 

 Nauczyciel pyta, w jaki sposób sprawdzić, czy liczba dzieli się przez 3. 
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Dzieci metodą „burzy mózgów”, tak jak w wypadku poprzednich reguł 

podzielności, podają różne propozycje. Pomysły zapisujemy na tablicy, potem 

następuje weryfikacja pomysłów poprzez podanie kontrprzykładów i odrzucenie 

błędnych propozycji. 

 Następnie nauczyciel prosi, aby klasa połączyła się na grupy wg kryteriów: 

- grupa uczniów z wylosowaną liczbą podzielną przez 2, 

- grupa uczniów z wylosowaną liczbą podzielną przez  5,  itd.  

(ilość grup odpowiednia do frekwencji uczniów na lekcji).  

Poszczególne grupy wybierają wśród siebie lidera, pisarza i sprawozdawcę.  

Nauczyciel rozdaje grupom zadania: 

Przeczytajcie i rozwiążcie zadania. Swoje rozwiązania przedstawcie 

na plakacie. Następnie zaprezentujcie swój plakat. 

Zadania dla jednej z grup 

 

Zad.1 Uzupełnij tabelki 

 

liczba 15 540 396 450 396 5904 4662 3625 

podziel 

liczbę 

przez 3 

        

suma cyfr 

liczby 

        

podziel 

przez 3 tę 

sumę cyfr 

        

 

Zad.2 

Nauczyciel rozdaje plansze dotyczące odczytania hasła będącego pojęciem 

matematycznym. Uczniowie przedstawiają rozwiązanie i wyjaśniają jego znaczenie. 

Wybierz liczby podzielne przez 3 i ustaw je w kolejności od najmniejszej 

do  największej. Odpowiadające im litery utworzą hasło. 
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D     K I B O W L Y C N A Z 

62 46 3 83 27 97 18 51 33 69 17 45 

 

 

Liczby        

Hasło        

 

Dzieci rozwiązują zadania. Wykonują plakat przedstawiający rozwiązania 

zadań. 

Sprawozdawcy grup zaprezentują swoje plakaty.  

Uczniowie postarają się odkryć cechę podzielności liczb przez 3.  

Nauczyciel podaje notatkę z cechą podzielności przez 3. 

 Nauczyciel proponuje zabawę „Rak” utrwalającą poznane do tej pory cechy 

podzielności liczb. 

Rak: 

Nauczyciel przygotowuje 5 kartek z liczbami: 2, 3, 5, 4, 10 i kładzie je na stole 

tak, aby były zakryte. Na tablicy pisze dowolną liczbę trzycyfrową. Każdy uczeń 

po kolei najpierw odkrywa jedną kartkę, np. z liczbą 4, a potem dopisuje do liczby 

zapisanej na tablicy taką cyfrę, aby otrzymana liczba na tablicy była podzielna przez 

4. Jeśli napisze źle, odpada  z gry. Następny uczeń zmazuje źle zapisaną cyfrę, aby 

liczba znów była trzycyfrowa. Grę kończymy w dowolnym momencie, nagradzając 

uczniów, którzy nie popełnili błędu. 

Podsumowanie lekcji: 

Omówienie prezentacji uczniowskich. 

Wyrażenie przez uczniów swoich opinii na temat lekcji. 

Przypomnienie, co uczeń powinien zapamiętać z lekcji. 

Podanie zadania domowego z podręcznika utrwalającego poznaną cechę 

podzielności liczb przez 3. 
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Bibliografia: 

‘’Gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej” Alicja 

Kozłowska- Brzoza. 

„Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w praktyce 

szkolnej” Małgorzata Lipska 

http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencje-kluczowe 

 

 

  

http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencje-kluczowe
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Jolanta Turczyńska-Śpiewak   

doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawowodych 

 

SCENARIUSZ  LEKCJI - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 
 
TEMAT:   Stopy procentowe w gospodarce rynkowej. 

 

ILOŚĆ GODZIN: 2 godziny lekcyjne 

 

KSZTAŁTOWANE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE:  

- zwiększenie zainteresowania uczniów przedsiębiorczością, 

- umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania 

zadań i rozwiązywania problemów,  

- umiejętność pracy zespołowej i rozwój umiejętności interpersonalnych, 

- rozwój umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i  krytycznej analizy 

informacji; 

- rozwój myślenia matematycznego i wykorzystanie matematyki w życiu 

codziennym, 

LEKCJA 1  

CELE: Uczeń: 

- wyjaśnia pojęcie stopa procentowa, 

- analizuje i ocenia opłacalność lokat z różnych banków, 

- wymienia stopy procentowe banku centralnego, 

- rozumie mechanizm kształtowania się stóp procentowych, 

- rozumie rolę stóp procentowych w codziennym życiu i funkcjonowaniu 

gospodarstw domowych; 

 

METODY I FORMY PRACY: lekcja odwrócona – uczniowie zapoznali                               

się w domu z materiałami z portalu NBP http://www.nbportal.pl                wskazanymi 

przez nauczyciela praca indywidualna i grupowa, pogadanka, mini wykład. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  karta kracy nr 1, broszury  lokat  bankowych, komputer 

z dostępem do internetu. 

 

http://www.nbportal.pl/
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Przebieg lekcji: 

1. Przywitanie uczniów, podanie tematu lekcji, przedstawienie celów lekcji. 

2. Łączenie  uczniów w czteroosobowe grupy- rodziny i rozdanie  broszur 

z ofertami lokat kilku banków oraz określonej kwoty pieniędzy (załącznik 1), 

którą należy zainwestować. Grupy prezentują swoje lokaty oraz ich 

uzasadnienie. Do zadania należy wrócić na koniec lekcji drugiej jako 

podsumowania tematu. 

3. Pogadanka mająca na celu ustalenie z uczniami odpowiedzi na pytania: 

- Co to jest stopa procentowa? 

- W jaki sposób banki wyliczają wartości stóp procentowych? 

- Dlaczego w różnych bankach, wartości stóp procentowych są do siebie 

zbliżone? 

- Czym jest bank centralny oraz Rada Polityki Pieniężnej i jaka jest rola tych 

instytucji w kształtowaniu wysokości stóp procentowych?  

4. Przedstawienie pojęć: stopa referencyjna, stopa depozytowa, stopa 

lombardowa  oraz ich wpływu na wysokość stóp procentowych lokat i kredytów 

dla ludności i przedsiębiorstw. Prezentacja aktualnego poziomu omawianych 

stóp na stronie internetowej NBP. 

http://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/stopa_podstawa_funkcjo                          

nowania_gospodarki 

http://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika 

5. Uczniowie  uzupełniają zadania z karty pracy. 

6. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania oraz ocena pracy na                

    lekcji. 

 

LEKCJA NR 2 

CELE: Uczeń: 

- definiuje pojęcia: efektywne oprocentowanie, kapitalizacja odsetek, nominalna 

i realna stopa procentowa, procent prosty i składany, 

- wyjaśnia wpływ inflacji na zyski z lokaty, 

- oblicza należny podatek z lokaty, zysk z lokaty po opłaceniu podatku oraz 

stopę zwrotu, 

- wyjaśnia wpływ częstości kapitalizacji na wysokość  zysków z lokaty, 

- oblicza przyszłą wartość z lokaty (przy podanym wzorze). 

http://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/stopa_podstawa_funkcjo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nowania_gospodarki
http://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/stopa_podstawa_funkcjo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20nowania_gospodarki
http://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika
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METODY I FORMY PRACY: praca indywidualna, pogadanka,  mini wykład, 

ćwiczenia. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  karta kracy nr 2, komputer z dostępem do internetu 

 

Przebieg lekcji: 

1. Przywitanie uczniów, podanie tematu lekcji, przedstawienie celów lekcji. 

2. Przypomnienie wiadomości: 

- pojęcie stopy procentowej oraz jej wpływu na opłacalność lokat 

- inflacja i jej aktualny poziom 

3. Wyjaśnienie pojęć: oprocentowanie nominalne, realne i efektywne. 

Przedstawienie wzorów potrzebnych do obliczenia stopy procentowej i odsetek 

z wykorzystaniem: 

- http://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-

oprocentowania 

- http://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/odsetki 

 

STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE: 

STOPA PROCENTOWA - CENA ZA POŻYCZONE PIENIĄDZE 

OPROCENTOWANIE NOMINALNE – CZYLI TAKIE, JAKIE JEST 

W PROSPEKCIE; POSŁUGUJĄ SIĘ NIM INSTYTUCJE FINANSOWE  

OPROCENTOWANIE REALNE – WARTOŚĆ OPROCENTOWANIA 

NOMINALNEGO PO ODJĘCIU WARTOŚCI INFLACJI 

OPROCENTOWANIE EFEKTYWNE – OPROCENTOWANIE NOMINALNE Z  

UWZGLĘDNIENIEM CZĘSTOŚCI KAPITALIZACJI (INFORMUJE 

O RZECZYWISTYM PRZYROŚCIE ŚRODKÓW) 

4. Uczniowie otrzymują karty pracy w których; 

- rozwiązują zadanie ukazujące wpływ inflacji na wielkość zysku, 

- obliczają stopę zwrotu z lokaty po odjęciu podatku, 

- obliczają wartość lokaty przy zmiennej liczbie kapitalizacji  i różnym oprocentowaniu. 

5. Sprawdzenie poprawności wykonania zadań. Uczniowie przedstawiają 

wnioski nt. wpływu częstości kapitalizacji i wartości oprocentowania na poziom zysków 

z lokaty. 

6. Ocena pracy na lekcji. 

http://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania
http://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/rzeczywista-roczna-stopa-oprocentowania
http://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/odsetki
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7. Zadanie domowe. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1   

 

KARTA PRACY NR 1 

Narysuj wykres przedstawiający poziom wybranej stopy w okresie trzech 

kolejnych lat. Wyjaśnij, w jaki sposób zmiany te powinny wpłynąć na przedsiębiorstwa 

i gospodarstwa domowe. 

 

Obowiązuje 
od:  

Stopa 
referencyjna  

Stopa 
lombardowa  

Stopa 
depozytowa  

2012          

2012-01-01  3,50  5,00  2,00  

2013          

2013-01-20  3,75  5,25  2,25  

2013-04-06  4,00  5,50  2,50  

2013-05-12  4,25  5,75  2,75  

2013-06-09  4,50  6,00  3,00  

2014          

2014-05-10  4,75  6,25  3,25  

2014-11-08  4,50  6,00  3,00  

2014-12-06  4,25  5,75  2,75  

2015          

2015-01-10  4,00  5,50  2,50  
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KARTA PRACY NR 2 

 

I. OPROCENTOWANIE REALNE 

Zadanie1. 

Adam dostał od dziadka 100 zł. Obliczył, że może za nie kupić 100 lodów Big Milk. 

Postanowił jednak założyć roczną lokatę, oprocentowaną 5% w skali roku. 

Okazało się, że do następnego roku inflacja wyniosła 5% i ceny lodów o tyle też poszły 

w górę.  

2015-02-07  3,75  5,25  2,25  

2015-03-07  3,25  4,75  1,75  

2015-05-09  3,00  4,50  1,50  

2015-06-06  2,75  4,25  1,25  

2015-07-04  2,50  4,00  1,00  
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Oblicz,  ile wyniosła cena lodów po roku, ile Piotr otrzymał pieniędzy z banku i ile więcej 

lodów może sobie kupić w porównaniu do roku poprzedniego. 

 

II. STOPA ZWROTU - ,,PODATEK BELKI” 

Podatek ,,Belki” wynosi 19% (ale diabeł tkwi w szczegółach - w tym wypadku 

w sposobie naliczania podatku. Z zaokrąglonej, do pełnych złotych, kwoty zysku 

oblicza się 19% podatek i wynik ten ponownie zaokrągla do pełnej kwoty. W praktyce 

wygląda to następująco: 

Jeśli zysk (np. z lokaty 10-dniowej) wyniesie 2,79 zł wówczas opodatkowana zostaje 

kwota 3,00 zł (zaokrąglamy w górę) co daje 0,57 zł podatku, w zaokrągleniu pełną 

złotówkę. Łatwo policzyć, że w tym wypadku podatek wynosi aż 35%. 

Zauważmy jednak, że jeśli zysk z lokaty wyniesie np. 2,43 zł wówczas opodatkowaniu 

ulega kwota tylko 2,00 zł. Po obliczeniu podatku (19% = 0,38 zł) okazuje się, że jego 

zaokrąglona wartość wynosi 0,00 zł czyli 0%! 

 

Zadanie 2. 

Mamy 750 złotych, deponujemy je w banku na rok na lokacie oprocentowanej 20%. 

OBLICZ: 

-zysk z lokaty przed opodatkowaniem 

-podatek przed zaokrągleniem 

-podatek po zaokrągleniu 

-zysk z lokaty po opłaceniu podatku 

-stopę zwrotu 

III. PROCENT PROSTY I PROCENT SKŁADANY; KAPITALIZACJA 

Kapitalizacja  – dopisanie do rachunku odsetek narosłych w danym okresie. 

Procent prosty – dochód uzyskany z odsetek, nie jest dopisywany do lokaty i nie 

podlega oprocentowaniu w następnym okresie. 

Procent składany  – należne na koniec okresu odsetki są dopisywane do kwoty 

założonej lokaty i przynoszą dodatkowe odsetki w kolejnych okresach. 

Przykład: 

Zdeponowano1000 złotych  na lokacie oprocentowanej 10% w skali roku na 3 lata 

z procentem prostym i złożonym. 
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                                   PROSTY                                                  ZŁOŻONY 

 I rok         1000 zł + 10%→100 zł                                       1000 zł +10%→1100 zł 

II rok       1000 zł + 10%→100 zł                                         1100 zł + 10%→1210 zł 

III rok       1000 zł + 10%→100 zł                                        1210 zł + 10%→1331 zł 

                1000 zł + 300 zł = 1300 zł 

 

 

WZORY: 

BEZ KAPITALIZACJI                                                             Z KAPITALIZACJĄ                                 

 FV=Pr(1+i∙n)                                                                         FV=Pr( 1+ i/m) n∙m 

 

FV-wartość przyszła 

Pr-wartość obecna 

i-stopa procentowa( nie w procencie tylko w ułamku) 

n-liczba okresów odsetkowych 

m-liczba kapitalizacji 

 

 

Zadanie3. 

 Oblicz wartość lokaty 1000 zł pozostawionej na rok przy oprocentowaniu 6% 

w skali roku. 
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 Oblicz wartość lokaty 1000 zł pozostawionej na rachunku na rok, przy 

oprocentowaniu 6% w skali roku z kapitalizacją  co 3 miesiące. 

 Oblicz wartość lokaty1000 zł  pozostawionej na rok, oprocentowanej 8% w skali 

roku z kapitalizacją co pół roku. 

 Oblicz wartość lokaty1000 zł  pozostawionej na rok, oprocentowanej 7% w skali 

roku z kapitalizacją co kwartał. 

 

IV. EFEKTYWNA STOPA PROCENTOWA 

ERSP=(1+i/m)m -1 

i-STOPA PROCENTOWA W FORMIE DZIESIĘTNEJ 

m-LICZBA OKRESÓW KAPITALIZACJI 

Zadanie 4. 

Bank oferuje lokatę 6% w skali roku z kapitalizacją co miesiąc. Jaka jest 

efektywna stopa procentowa? 

ERSP=( 1+0,06/12)12-1=6,17% 

 

Zadanie domowe: 

1. Uzupełnij tabelę – wpisz wartość końcową kapitału otrzymana po roku 

od złożenia oszczędności w banku. 

 
 

2. Pani Malinowska wpłaciła do banku 20 000 złotych. Oprocentowanie w skali 

rocznej wynosi 12%. Kapitalizacja odsetek następuje po roku. Oblicz wartość 

lokaty po upływie kolejnych lat i wpisz do tabeli. 
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