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O odkrywaniu pozornie ukrytych zależności 

 



U  SĄSIADA   NA  PODWÓRKU… 
O CZYM  ONI  

TAK  
DYSKUTUJĄ 

 ???? 



 Czyli co słychać i widać na lekcji : 

           języka polskiego… 

                historii… 

                      geografii… 

                             techniki… 

                                   plastyki… 

                                         fizyki… 

                                              chemii… 

                                                             … 

 

U  SĄSIADA   NA  PODWÓRKU… 



https://www.youtube.com/watch?v=An6JQdJsEtY 
„Plastusiowy pamiętnik” 

https://www.youtube.com/watch?v=An6JQdJsEtY
https://www.youtube.com/watch?v=An6JQdJsEtY


MATMA INACZEJ CZYLI POMYSŁY NA PRZEŁAMANIE LEKCYJNEJ 

RUTYNY - JOANNA ŚWIERCZ 
Joanna Świercz, rok wydania 2017, wydawnictwo: Nowik 



https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=matematyka&rs=typed&term_meta[]=matematyka%7Ctyped 

https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=matematyka&rs=typed&term_meta[]=matematyka|typed


• Oswajamy trudności przez pozytywne skojarzenia, humor, 
zaciekawienie – wywołujemy zaangażowanie 

• Zabawa, konkret- pozytywne emocje 

• Wizualizacje pojęć, zależności – ułatwiamy zapamiętywanie 

• Mnemotechnika 

• Wpływamy na skuteczność nauczania i uczenia się 

• Budujemy dobre relacje z uczniami 



http://bibliotekamelanii.blogspot.com/2013/01/jan-brzechwa-akademia-pana-kleksa.html 

Lekcja kleksografii 

https://www.pistacja.tv/film/mat00491-figury-
symetryczne-wzgledem-prostej?playlist=424 
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https://www.youtube.com/watch?v=vWSsJDeOiJE&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=vWSsJDeOiJE&feature=emb_rel_pause


https://pl.pinterest.com/pin/206391595412233500/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tad%C5%BA_Mahal 

https://kobieta.wp.pl/francuskie-ogrody-5982338542339201a 

https://www.pistacja.tv/film/mat00493-figury-osiowosymetryczne?playlist=424 
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https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=Darmowe%20wzory%20szyde%C5%82kowe&rs=
srs&b_id=BOGliyqbiw1aAAAAAAAAAADFXAbLQbxNRW1cjUvW3_IrvdkHLJFyBxePq48igpRe
QxmodYFfsRe7CFbu2Xx4efCYoSSwFGnbgA&source_id=sNU67vJf 

KODOWANIE     
 
 
 

    ALGORYTM 
 
 

używanie pojęć matematycznych 
 

 do komunikowania/opisu  
 

kształtu 
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KODOWANIE        ALGORYTMY 

https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=Darmowe%20wzory%20szyde%C5%82kowe&rs
=srs&b_id=BOGliyqbiw1aAAAAAAAAAADFXAbLQbxNRW1cjUvW3_IrvdkHLJFyBxePq48igp
ReQxmodYFfsRe7CFbu2Xx4efCYoSSwFGnbgA&source_id=sNU67vJf 
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RYSUNEK  TECHNICZNY 

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/rzut.html 

Rozszerzanie  wiedzy  
matematycznej 

http://teresin.hekko.pl/Technik/rys_tech/rzut.html


https://pl.pinterest.com/pin/717409415622128909/ 
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https://pl.pinterest.com/pin/110690103325613036/ 

KSZTAŁCENIE  
 
WYOBRAŹNI 
 
 

https://pl.pinterest.com/pin/110690103325613036/


Rozszerzanie  wiedzy  
matematycznej 



https://pl.pinterest.com/pin/AQNw1gLQwRkmRY_1mzhPdlcGdL9_nDc_H61LcVuMmqFT7
RZSSc-_iC8/ 
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E. Horwath, A. Żegleń  
„Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia  Język polski, klasa 5” 
Warszawa 2018 



https://maszuwage.pl/pan-tadeusz-jako-epopeja-narodowa/ 



• podział na części „we dwunastu księgach”  ….WIERSZEM  

 

 

 

•  cały utwór napisany jest  

trzynastozgłoskowcem ze średniówką po siódmej sylabie  

     
 

 

 

   Oznacza to, że wszystkie niemalże wersy zawierają 13 sylab  
czyli  

zgłosek i oczywiście się rymują 
 

 

 

 

• bogaty język, liczne środki poetyckie np. metafory, epitety, apostrofy, 
porównania …. 

https://maszuwage.pl/pan-tadeusz-jako-epopeja-narodowa/ 



https://maszuwage.pl/pan-tadeusz-jako-epopeja-narodowa/ 



(„zbiory, schemat Venna”) 



ALEGORIA     

mrówka – pracowitość 
osoba z kosą – śmierć 
kobieta z wagą, mieczem i zasłoniętymi oczami – sprawiedliwość 
zieleń – nadzieja  

(materiały własne zaprzyjaźnionego polonisty) 



KAŻDA  alegoria ma tylko jedno znaczenie przenośne 

Językowy odpowiednik funkcji  

https://www.tes.com/lessons/W3sR1ZYazkdJRg/funkcje 

https://www.tes.com/lessons/W3sR1ZYazkdJRg/funkcje


https://wielki-swiat.fandom.com/pl/wiki/Literatura 
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https://demotywatory.pl/2919574/Wzor-na-milosc-juz-mam 

http://krasnik24.pl/index.php/news-leftmenu-106/2972-milosc-opisana-
matematycznym-wzorem-dla-nauczyciela-z-reja-i-jego-uczniow-to-nic-trudnego 

http://www.tomaszgrebski.pl/viewpage.php?page_id=596 
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• Liczenie (albo szacowanie słów) przy formach wypowiedzi: 

- minimalna długość (np. 200 słów na egzaminie po ósmej klasie), 

- widełki 40-60 słów przy streszczeniu. 

 
 

• Zasady  przy kompozycji formy wypowiedzi:  
    wstęp i zakończenie mają zajmować po ok. 15% pracy. 

(materiały własne zaprzyjaźnionego polonisty) 



                                           

• Cele kształcenia – wymagania ogólne 

           IV. Rozumowanie i argumentacja 

           1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających            

                    poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu. 

                 2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków  

                     na ich podstawie. 

                    (Podstawa programowa dla SP z matematyki  - Rozp. MEN z 14.02.2017 r.) 

Rozprawka,  
czyli umiejętność argumentowania, kontrargumentowania,  
stawiania i obalania hipotez   (forma wypowiedzi na języku polskim) 



Z wierszem na lekcję matematyki 

• „Podziwu godna liczba Pi, trzy koma jeden cztery jeden…’’ - liczba Pi 
                                                                                                   (Wisława Szymborska, Czytelnik 1976) 

http://www.matematyka.wroc.pl/book/wis%C5%82awa-szymborska%2C-%2526quot%3Bliczba-pi%2526quot%3B 

• „ Daj, o Pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną pamięci 
przekazać…” (Witold Rybczyński ) 

 http://www.math.us.edu.pl/~pgladki/faq/node59.html 

         

          „Jaś o kole z werwą dyskutuje bo dobrze temat ten czuje…." 

                (Podręcznik M+, kl.8, str.241 – GWO, Gdańsk 2018 r.)                                

 … 
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Planeta Nowa  kl.5 – podręcznik do geografii - Nowa Era  



https://www.facebook.com/MatematykaPraktycznie/photos/a.60607908974429
7/691797604505778/?type=1&theater 
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/pitagoras.html 
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Ławeczka matematyków  
Banacha i Nikodyma na Plantach.  
Lwów w Krakowie 
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https://timenote.info/pl/John-Nash 

https://timenote.info/pl/John-Nash
https://timenote.info/pl/John-Nash
https://timenote.info/pl/John-Nash


https://www.youtube.com/watch?v=i76KOPpWvVA 

James Abram Garfield  
(ur. 19 listopada 1831 w Orange (hrabstwo Cuyahoga), zm. 19 września 1881 w Elberon (hrabstwo 
Monmouth)) – dwudziesty prezydent USA (od marca do września 1881). 

https://www.youtube.com/watch?v=i76KOPpWvVA
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1831
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orange_(Ohio)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_Cuyahoga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_Cuyahoga
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1881
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elberon&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_Monmouth
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_Monmouth
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych


Przykłady metody biograficznej w nauczaniu matematyki 

Jedna z metod aktywizujących,  

szczególnie polecana gdy chcemy „odformalizować” matematykę  

przez badanie biografii ludzi tworzących i rozwijających naukę.  

Naturalna metoda integracji matematyki z innymi przedmiotami na  

każdym poziomie nauczania. 

          Poznawanie odkryć realnych osób oraz metod ich pracy. 
                  (Teresa Czerklańska - „Metoda biograficzna w nauczaniu matematyki Prace projektowe i inscenizacje”, 

                    Nowik Sp.j., Opole 2005) 

 



 [źródło: Nowa Era]: 
Z konfiguracji elektronowej atomu w stanie podstawowym pierwiastka chemicznego X 
wynika, że: jego elektrony są rozmieszczone w czterech powłokach, elektrony walencyjne 
znajdują się w dwóch powłokach i dwóch podpowłokach, w powłokach walencyjnych liczba 
elektronów sparowanych jest równa liczbie elektronów niesparowanych, liczba elektronów 
sparowanych jest równa wartości jednej z głównych liczb kwantowych powłok walencyjnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=r7s8Pp8SCT8 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein 

https://www.youtube.com/watch?v=r7s8Pp8SCT8
https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein


Bez matematyki  
chemia i fizyka nie istnieją… 

;) 
• Wiele umiejętności wspólnych dla przedmiotów szkolnych… 

• Wiele umiejętności uniwersalnych… 

• Inne przedmioty szkolne dostarczają np. konkretnych modeli dzięki którym 
wprowadzamy pojęcia matematyczne… 

• Matematyka daje fundament do poznawania innych dziedzin naukowych 

        oraz życia… 

• … 

• … 

•     PODSUMOWANIE  film – „Matematyka Stwórcy” 

 

 



Każmirz , 
czytałeś  

najnowszy 
raport NIK-u ? 

... 

 ? 
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…napisali  
egzaminy  z 

matematyki na 
100%... 

…WSZYSCY  ?... 
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