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Dorota Gołąb 

SP-18 Zielona Góra 

 

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI DLA KLASY VIII  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Temat: Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach egzaminacyjnych. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe z podstawy programowej: 

VIII. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie.  

Uczeń: 

8) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia 

odwrotnego). 

Cel ogólny: 

 Doskonalenie umiejętności zastosowania twierdzenia Pitagorasa w zadaniach 

egzaminacyjnych. 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

 wykorzystuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach egzaminacyjnych. 

 

NaCoBeZu: 

 

 wykonasz rysunek i oznaczysz dane, 

 zapiszesz związek między długościami boków w trójkącie prostokątnym, 

 obliczysz długości odpowiednich boków trójkąta prostokątnego, 

 podasz odpowiedź zgodną z warunkami zadania. 

Pytanie kluczowe: Jak Pitagoras obliczyłby, ile metrów przepłynął Tomek? 
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Typ lekcji: ćwiczeniowa. 

Metody pracy: pokaz (animacja komputerowa), ćwiczenia praktyczne. 

Formy pracy: praca indywidualna, praca z całą klasą. 

Środki dydaktyczne: ćwiczenia interaktywne w aplikacji LerningApps.org,  

dowód twierdzenia Pitagorasa inaczej ze strony internetowej 

https://www.geogebra.org/m/ZEKBdz4m#material/EdufUSRu, tablica multimedialna, 

zestawy zadań, szablony figur, które występują w zadaniach. 

Czas trwania: 45 minut. 

Przebieg lekcji: 

I. FAZA WPROWADZAJĄCA 

Czynności organizacyjne. 

1. Sprawdzenie obecności. 

2. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego. 

Część wstępna. 

1. Pytania motywujące:  

 W jakim trójkącie ma zastosowanie twierdzenie Pitagorasa? 

 Jak nazywają się boki trójkąta prostokątnego? 

 Jak obliczyć długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego, gdy dane są 

długości pozostałych boków? 

 Jak obliczyć długość przyprostokątnej trójkąta prostokątnego, gdy dane są 

długości pozostałych boków? 

2. Przypomnienie twierdzenia Pitagorasa – ZAŁĄCZNIK NR 1. 

3. Przypomnienie dowodu twierdzenia Pitagorasa – ZAŁĄCZNIK NR 2. 

4. Zadanie pytania kluczowego: Jak Pitagoras obliczyłby, ile metrów przepłynął 

Tomek? 

Uczniowie wskazują możliwe zastosowania twierdzenia Pitagorasa w zadaniach 

egzaminacyjnych oraz sytuacjach praktycznych. Na pytanie kluczowe odpowiedzą na 

koniec lekcji. 

5. Zapoznanie uczniów z tematem oraz celami lekcji. 

6. Podanie NaCoBeZu. 

II. FAZA REALIZACYJNA 

1. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych oraz omówienie kryteriów oceniania  

(z uwzględnieniem różnych typów zadań) – ZAŁĄCZNIK NR 3.  

Zadania zostały przygotowane i uczniowie rozwiązują je z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej. Po rozwiązania każdego z zadań omawiane są kryteria oceniania tych 

zadań. 

https://www.geogebra.org/m/ZEKBdz4m#material/EdufUSRu
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2. Rozwiązania zadań wraz z kryteriami oceny – ZAŁĄCZNIK NR 4. 

3. Odpowiedź na pytanie kluczowe: Jak Pitagoras obliczyłby, ile metrów przepłynął 

Tomek? 

Uczniowie odpowiadają na pytanie, na ile zdobyta wiedza przydała się podczas 

rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz na pytanie, czy metoda, którą rozwiązali 

zadania, jest zgodna z kryteriami oceniania oraz pozwala na otrzymanie maksymalnej 

liczby punktów. 

III. FAZA PODSUMOWUJĄCA 

1. Pytania podsumowujące: 

 Czy wiedziałeś, jak zastosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach 

egzaminacyjnych? 

 Co sprawiło Ci trudność? 

 Czy Twoje rozwiązanie jest zgodne z kluczem odpowiedzi oraz kryteriami 

oceniania? 

 Zaskoczyło mnie… 

 Z dzisiejszej lekcji zapamiętam… 

Zadanie domowe – omówienie – ZAŁĄCZNIK NR 5. 

 DLA WSZYSTKICH : 

Blat prostokątnego stołu należy okleić taśmą wzdłuż jego obwodu.  

Oblicz długość tej taśmy, jeżeli przekątna blatu ma długość 2,5 m, a jeden z jego 

boków 2 m. Wykonaj rysunek pomocniczy. 

 

 DLA CHĘTNYCH : 
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ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁO: podręcznik wydawnictwa WSiP Matematyka 8., autorzy: Masłowski Tomasz, Makowski 

Adam, Toruńska Anna. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

https://www.geogebra.org/m/ZEKBdz4m#material/EdufUSRu

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/ZEKBdz4m%23material/EdufUSRu
https://www.geogebra.org/m/ZEKBdz4m%23material/EdufUSRu
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

ROZWIĄZANIA ZADAŃ: 

 

ZADANIE 1 – Odp.: 2 cm 

 

Zasady oceniania: 

3 pkt – pełne rozwiązanie zadania: obliczenie różnicy obwodów trójkąta ABC i trapezu PRST 

(4 cm) 

2 pkt – przedstawienie poprawnego sposobu obliczenia obwodu trójkąta ABC i obwodu 

trapezu PRST 

lub przedstawienie poprawnego sposobu obliczenia różnicy między obwodami trójkąta ABC  

i trapezu PRST 

lub  obliczenie obwodu trapezu (44 cm) 

1 pkt – przedstawienie poprawnego sposobu obliczenia długości przeciwprostokątnej trójkąta 

ABC 

0 pkt – rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania 

  

ZADANIE 2 – Odp.: TC 

 

Zasady oceniania: 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

ZADANIE 3 – Odp.: F,P 

 

Zasady oceniania: 

1 pkt – odpowiedź poprawna. 

 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

ZADANIE 4 – Odp.: 8 m 
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Zasady oceniania: 

1pkt  – poprawne obliczenie wysokości, na jakiej przymocowane są łańcuchy (8m) 

0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi. 

 

 

ZADANIE 5 – Odp.: 5 worków 

 

Zasady oceniania: 

3 pkt – pełne rozwiązanie zadania: poprawne obliczenie liczby worków, które należy kupić  

(5 worków) 

2 pkt – przedstawienie poprawnego sposobu obliczenia pola trapezu  

1 pkt – przedstawienie poprawnego sposobu obliczenia wysokości trapezu  

0 pkt – rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

ZADANIE DOMOWE: 

DLA WSZYSTKICH : 

Blat prostokątnego stołu należy okleić taśmą wzdłuż jego obwodu. Oblicz długość tej taśmy, 

jeżeli przekątna blatu ma długość 2,5 m, a jeden z jego boków 2 m. Wykonaj rysunek 

pomocniczy. 

DLA CHĘTNYCH: 

 

 


