
Scenariusz zajęć lekcyjnych 

Nauczyciel - MARZENA ZEGAREK

1. Etap edukacyjny i klasa:
 liceum - klasa II

2. Przedmiot:
 matematyka

Temat zajęć: Potęga o wykładniku całkowitym - powtórzenie wiadomości

3. Czas trwania zajęć: 45 minut

4.  Uzasadnienie wyboru tematu:
Scenariusz zajęć realizowany jest zgodnie z podstawą programową.Uczeń będzie
wyposażony w umiejętności działań na potęgach o wykładniku całkowitym.

5. Uzasadnienie zastosowania technologii:
Do prezentowanych aplikacji uczniowie mogą wracać wielokrotnie – np. ucząc się 
w domu. Uatrakcyjnienie zajęć, pokazanie uczniom zastosowanie technologii IT.

6. Cel ogólny zajęć:
Powtórzenie wiadomości i rozwijanie umiejętności dotyczących potęg. Uczeń 
oblicza wartości potęg o wykładniku naturalnym i wykładniku całkowitym 
ujemnym. Uczeń zna i stosuje prawa działań na potęgach.

7. Cele szczegółowe zajęć:
 Uczeń zna pojęcie potęgi.
 Uczeń wykonuje działania na potęgach. Stosuje prawa działań na potęgach.
 Uczeń stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa 

działań na potęgach i pierwiastkach.

8. Metody i formy pracy:
Metoda: podająca i aktywizująca z wykorzystaniem TIK.
Formy: indywidualna i grupowa.

9. Środki dydaktyczne:
1. Wykorzystanie platformy 
2. Wykorzystanie platformy quizizz.com
3. Wykorzystanie platformy LearningApps.
4. Wykorzystanie platformy Wordwall. 
5. Aplikacja Word Art, Youtobe.
6. Podręcznik Matematyka GWO klasa 2, zakres podstawowy.
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10. Wymagania w zakresie technologii:
Zajęcia prowadzone stacjonarnie lub możliwość wykorzystanie zadań do pracy 
zdalnej. Podczas zajęć wykorzystano:

1. Komputer lub smartfon z dostępem do internetu
2. Projektor/ rzutnik
3. Uczniowie korzystają z telefonów z dostępem do internetu lub z 

komputerów / tabletów.

12. Przebieg zajęć:
Opis aktywności:
 Czas trwania: 10 minut

1. Czynnosci organizacyjne.
2. Podanie tematu i przedstawienie uczniom celów lekcji.
3. Przypomnienie definicji potęgi oraz sposobu obliczania potęg o wykładniku 

naturalnym. 
4. Rozwiązywanie ćwiczenia nr 11 i nr 26 ze strony 

https://zpe.gov.pl/a/dzialania-na-potegach-o-wykladniku-naturalnym/
DyFB8KxlZ

Opis aktywności:
Czas trwania:  20 minut

1. Nauczyciel przypomina działania na potęgach o wykładniku całkowitym (w 
tym wykładniku całkowitym ujemnym) oraz prawa działań na nich,

2. Nauczyciel podaje link do tablic matematycznych 
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informa
tory/2015/MATURA_2015_Wybrane_wzory_matematyczne.pdf.

3. Uczniowie z pomocą wzorów matematycznych wykonują kolejne zadanie 
Ćwiczenie do wzorów matematycznych - https://learningapps.org/690728

4. Uczniowie wykonują zadania z podręcznika MATEMATYKA GWO - zad. 10 
i zad. 12 str. 14 (nauczyciel udostępnia zadania uczniom na rzutniku) 
https://multipodreczniki.apps.gwo.pl/player/#/publication/2203595/28/
page/17
Zadania te kształcą umiejętność działań na potęgach.

Czas trwania: 5 minut
Opis aktywności:
 Uczniowie otrzymują link https://www.youtube.com/watch?v=XxYHD8va23o
 
Czas trwania: 10 minut
Opis aktywności:
 Uczniowie w formie Quizu wykorzystują zdobyte wiadomości 
https://quizizz.com/join/quiz/5ea7de3280bf43001c317848/start?
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13. Sposób ewaluacji zajęć:
Klasa wypełania ankietę 
https://wordwall.net/pl/resource/8229132/matematyka/ewaluacja-lekcji-
matematyka
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