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Scenariusz lekcji matematyki dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego 

realizującej poziom podstawowy  

Opracowanie: Anna Joachimiak 
 

W dniach 21.07.2019 – 26.07.2019 r. uczestniczyłam w kursie „Future Classroom: Apps for 

Education” w Porto. Podczas szkolenia zostały przedstawione nowoczesne metody nauczania, 

w tym zastosowanie narzędzi TIK. Dla mnie największą inspiracją stała się platforma e-

learningowej EDMODO. Zrodził się pomysł wykorzystania tego narzędzia do metody 

odwróconej lekcji (flipped classroom). Poniżej prezentuję scenariusz jednej z takich lekcji.  

T: Średnia arytmetyczna, mediana, dominanta, odchylenie standardowe, średnia ważona – 

omówienie pojęć i rozwiązywanie zadań 

I. Cele: 

Uczeń:  

 oblicza średnią ważoną i odchylenie standardowe zestawu danych (także 

w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), interpretuje te parametry dla 

danych empirycznych (1.0-I-10.1 ) 

II. Metoda pracy: aktywizująca (lekcja odwrócona – flipped classroom) 

III. Forma pracy: grupowa ( jednolita) 

IV. Środki dydaktyczne: platforma e-learningowa Edmodo, Khan Academy  (iPady), 

podręcznik: Wojciech Babiański „MATeMAtyka 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla 

szkół ponadgimnazjalnych” ,wyd. Nowa Era 

V. Czas: 45 min 

VI. Przebieg lekcji: 

1. Praca poprzedzająca lekcję: 

Uczniowie w domu samodzielnie przypominają sobie pojęcia znane z poprzedniego 

etapu edukacyjnego (średnia arytmetyczna, mediana, dominanta) oraz poznaje nowe: 

średnia ważona i odchylenie standardowe na podstawie otrzymanych materiałów 

poprzez platformę Edmodo: 

a) Jak obliczyć średnią arytmetyczną ? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=OaQYP-

F10k4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=OaQYP-F10k4&feature=emb_logo
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b) Jak obliczyć medianę ?  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFpdKVehy9w 

c) Jak obliczyć dominantę? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFpdKVehy9w 

d) Jak obliczyć odchylenie standardowe?  

https://www.youtube.com/watch?v=rLPxu9GoaaQ 

e) Co to jest średnia ważona – zapoznanie się z definicją i przykładami 

z podręcznika str. 88 i 89: przykłąd 1, definicja, przykład 2 

f) Zadania do wykonania z Khan Academy: 

 Lekcja pierwsza – obejrzeć filmiki i wykonać wszystkie zadania  

https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-data-

statistics/mean-and-median/v/statistics-intro-mean-median-and-mode 

 odchylenie standardowe, 

https://www.youtube.com/watch?v=aVDA2r0Cf2Q 

 odchylenie standardowe - ang  

https://www.khanacademy.org/math/probability/data-distributions-

a1/summarizing-spread-distributions/v/range-variance-and-standard-

deviation-as-measures-of-dispersion 

Uczniowie na wykonanie zadania mają tydzień. W tym czasie mogą kontaktować się 

z nauczycielem poprzez platformę Edmodo. 

2. Czynności organizacyjne (sprawdzenie frekwencji, rozdanie iPadów) 

3. Podanie tematu lekcji. Omówienie wspólnie z uczniami celów lekcji oraz sposobu pracy.  

4. Podział klasy na grupy 3 lub 4 osobowe  o zróżnicowanym poziomie. 

5. Przesłanie uczniom zadań do wykonania (zał.1) poprzez platformę Edmodo ( w sytuacji 

braku połączenia z Internetem można wysłać materiał przez Airdropa). Po wykonaniu 

zadań każda grupa robi zdjęcie rozwiązań i wysyła poprzez Edmodo (ewentualnie przez 

Airdropa) 

6. Podsumowanie pracy w grupach. Omówienie wszystkich zadań ze szczególnym 

naciskiem na te, które sprawiły największy problem. 

7. Podsumowanie lekcji – omówienie stopnia zrealizowania celów lekcji. 

8. Zadanie domowe ( ewentualnie rezerwa). Lekcja z Khan Academy: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFpdKVehy9w
https://www.youtube.com/watch?v=ZFpdKVehy9w
https://www.youtube.com/watch?v=ZFpdKVehy9w
https://www.youtube.com/watch?v=rLPxu9GoaaQ
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-data-statistics/mean-and-median/v/statistics-intro-mean-median-and-mode
https://www.youtube.com/watch?v=aVDA2r0Cf2Q
https://www.khanacademy.org/math/probability/data-distributions-a1/summarizing-spread-distributions/v/range-variance-and-standard-deviation-as-measures-of-dispersion
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https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-data-statistics/cc-6th-

mean-median-challenge/v/using-mean-to-find-missing-value 

9. Ewaluacja zajęć: wypełnienie przez uczniów ankiety przy pomocy formularza Google. 

Omówienie wyników.  

 

Zał.1 Zadania do wykonania w klasie 

Zał.2 Ankieta  

 

Zał. 1  

 

 

Zał. 2 

1. Czy podobał Ci się sposób przeprowadzenia ostatniej lekcji? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

Tak 

Nie 

https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-data-statistics/cc-6th-mean-median-challenge/v/using-mean-to-find-missing-value
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-data-statistics/cc-6th-mean-median-challenge/v/using-mean-to-find-missing-value
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Nie mam zdania 

2. Dlaczego podobał/ nie podobał Ci się sposób przeprowadzenia lekcji?  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

3. Czy taki sposób prowadzenia zajęć pomaga Ci się uczyć? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

Tak 

Nie 

Nie mam zdania 

4. W jakim stopniu opanowałeś cele lekcji? 

Zaznacz tylko jedną odpowiedź (1 – bardzo małym, 6 – wysokim) 

1    2     3     4    5    6  

5. Co byś zmienił w sposobie prowadzenia tej lekcji?  

…………………………………………………………… 

 


