
 

Scenariusz lekcji matematyki z wykorzystaniem TIK. 

 

Temat lekcji: Kula. 

Przedmiot: Matematyka, klasa III. 

Szkoła: Branżowa Szkoła I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Szczecinie. 

Cel ogólny: Uczniowie dowiadują się czym jest kula oraz uczą się obliczać jej objętość i pole 

powierzchni całkowitej. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń wie: 

• co to jest kula, 

• co to jest bryła obrotowa, 

• czym jest promień i średnica kuli, 

• jak powstaje,  

• czym jest koło wielkie, 

• czym jest sfera, 

• jakich wzorów używamy do obliczenia objętości a jakich do pola powierzchni 

całkowitej. 

• Jakich jednostek używamy do określania objętości a jakich do pola i potrafi je 

zamieniać. 

Uczeń potrafi: 

• powiedzieć czym jest kula, 

• rysować kulę i wskazać jej promień i średnicę, 

• podać wzory dotyczące tej bryły, 

• obliczać objętość, 

• obliczać pole powierzchni całkowitej, 

• podać długość promienia kuli znając jej objętość lub pole powierzchni, 

• przekształcać jednostki. 

Środki dydaktyczne: 

• Zestaw komputerowy wyposażony w tablicę interaktywną i projektor, 

• Strona internetowa Nowej Ery (Dla nauczyciela) 

• Strona internetowa ze wzorami (https://www.bing.com/) 

• Strona internetowa Kula (matemaks.pl) 

 

 

https://dlanauczyciela.pl/
https://www.bing.com/
https://www.matemaks.pl/kula.html


 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

Faza organizacyjna: 

1. Powitanie, 

2. Sprawdzenie listy obecności. 

Faza realizacyjna:  

1. Wprowadzająca do tematu lekcji poprzez pokazanie czym jest kula, jak powstaje.  

2. Omówienie pojęć takich jak: promień kuli, średnica, sfera, koło wielkie  

(www.bing.com). 

 

 
 

 

3. Podanie wzorów na objętość i pole powierzchni całkowitej  (www.bing.com). 

 

 

 

 

 

 

http://www.bing.com/


 

4. Rozwiązywane zadań  

A)To się liczy! BS I - Matematyka - Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe - 

Zasoby - strona 1 - dlanauczyciela.pl 

 

Zad.1. Oblicz pole powierzchni i objętość kuli o podanej średnicy.  

a) 6 cm  b) 18 dm 

 

Zad.2. Kulę o promieniu długości 13 cm przecięto płaszczyzną. Otrzymany przekrój jest 

kołem o środku oddalonym od środka kuli o 5 cm. Oblicz pole tego koła. 

 

Zad.3. Śnieżna kula uległa częściowemu stopnieniu i obecnie ma promień długości 20 cm.  

O ile procent zmniejszyła się objętość kuli, jeżeli jej promień miał początkowo długość 25 

cm? Wybierz właściwą odpowiedź. 

A. 5%  

B. 25%  

C. 45%  

D. 48,8% 

 

B) Kula (matemaks.pl) 

Zad.4. Objętość kuli o promieniu r=πdm jest równa 

A.4/3πdm3 

  

B.4/3π4dm3 

  

C.3/4π4dm3 

  

D.3/4π3dm3 

 

 

5. Monitorowanie i analizowanie przebiegu ćwiczeń wykonywanych przez uczniów. 

Ocena aktywności i zaangażowania uczniów na lekcji. Zadanie pracy domowej. 

 

 

Faza podsumowującą: 

Podsumowanie zajęć w postaci rozmowy, pytań kontrolnych.  

 

Praca domowa: 

To się liczy! BS I - Matematyka - Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe - Zasoby - strona 

1 - dlanauczyciela.pl 

 

https://dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkoly-ponadpodstawowe,matematyka,to-sie-liczy-bs-i?path=klasa-3,iv-bryly-obrotowe,6-kula
https://dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkoly-ponadpodstawowe,matematyka,to-sie-liczy-bs-i?path=klasa-3,iv-bryly-obrotowe,6-kula
https://www.matemaks.pl/kula.html
https://dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkoly-ponadpodstawowe,matematyka,to-sie-liczy-bs-i?path=klasa-3,iv-bryly-obrotowe,6-kula
https://dlanauczyciela.pl/pliki/zasoby,reforma-2017-szkoly-ponadpodstawowe,matematyka,to-sie-liczy-bs-i?path=klasa-3,iv-bryly-obrotowe,6-kula


 

 

ZADANIA BRANŻOWE 

1. Ustal, w jaki sposób kartograf może obliczyć długość równoleżnika przechodzącego przez 

punkty o podanej szerokości geograficznej. 

a) 60°N  

b) 45°N 

 

 

 

 

 

 

2 Wybierz właściwe dokończenie zdania.  

Objętość piłki do siatkówki, której średnica ma długość 22 cm, wynosi ok. 

A. 1 dm3. B. 5 dm3. C. 6 dm3. D. 38 dm3. 

 

3. Kulę o promieniu długości 3 cm umieszczono w pudełku w kształcie sześcianu. Oblicz 

objętość najmniejszego takiego pudełka.  

 

 


