
Konspekt lekcji matematyki zgodnie z modelem lekcji 

4ALL 
 

Temat:  Co to jest wyrażenie algebraiczne- zapisywanie i nazywanie . (3 godziny) 

Cel:  Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych. Poznanie pojęcia wyrażenie 

algebraiczne.  

Pytanie kluczowe: Jak  budować wyrażenie algebraiczne? 

Efekty: uczniowie: 

a) znają: pojęcie wyrażenie algebraiczne i zmiennej ,zasadę nazywania wyrażeń 

algebraicznych. 

b) potrafią:  zapisywać i nazywać wyrażenia algebraiczne, odpowiedzieć na 

przedstawione pytanie kluczowe i uzasadnić swoje zdanie. 

Concept: Wyrażenia algebraiczne 

Content: Pojęcie wyrażenia algebraicznego, zmiennej, budowanie wyrażeń i ich nazywanie. 

Most: Moja droga do poznania wyrażeń algebraicznych. 

 

Etap Opis 

Doświadcz Cel: Stworzyć sytuację, w której mogą znaleźć się uczniowie i która będzie 

wymagała od nich podjęcia decyzji. 

Zadanie: Uczniowie samodzielnie budują z zapałek domki według 

schematu do momentu aż będą potrafili odpowiedzieć na pytanie: ile 

potrzeba zapałek do zbudowania 100 takich domków?  

Ocena:  Zaangażowanie uczniów , prawidłowe wykonywanie poleceń i 

wnioskowanie- metoda świateł 

 

Przeanalizuj Cel: Przeanalizować rozwiązania z etapu 1, ustalić co uczniowie wiedzą i 

jakie jest rozwianie. 

Zadanie:  

• Nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie  rozwiązania.  

• Następnie prosi ich o zredagowanie podobnego zadania .Uczniowie 

w grupach dzielą się swoimi pomysłami i wspólnie ustalają treść 

zadania i jego rozwiązanie.  



  Ocena: Wkład uczniów w pracę grupy, ich zaangażowanie, umiejętność 

współpracy z innymi. 

 

Zobacz 

(tworzenie 

mentalnego 

obrazu 

tematu) 

Cel: Tworzenie mentalnego obrazu tematu, jego wizualizacja 

Zadanie:  

 Praca w parach. Uczeń zadaje serię pytań koledze. 

• pomyśl o jakiejś liczbie, ale nie mów jej głośno, 

• pomnóż ją przez 2, 

• do wyniku dodaj 10, 

• weź połowę otrzymanej liczby, 

• odejmij od wyniku liczbę pomyślaną na początku. 

Otrzymasz zawsze wynik równy 5. 

Spróbuj  uogólnić polecenie dla każdej liczby. 

Ocena: Zaangażowanie uczniów . Poprawność rozwiązania- dyskusja. 

 

Podążaj za 

nauczycielem 

Cel: Przekazanie uczniom wiedzy jak tworzymy wyrażenia algebraiczne, 

nazywamy je. Udzielenie odpowiedzi na postawione przez nich pytania. 

Zadanie:  

• Nauczyciel zapoznaje ich z tematem prowadząc interaktywny 

wykład, wykorzystując filmik edukacyjny: www.youtube.com ( Co 

to jest wyrażenie algebraiczne -20 min) Uczniowie w trakcie 

wykładu robią notatki.  

• Uczniowie najpierw w parach a następnie wspólnie z nauczycielem 

uzupełniają tabelę KWL. 

Ocena: Stopień opanowania wiedzy przez uczniów, zaangażowanie w 

wykład, zrobione notatki. 

 

Przećwicz Cel: Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

Zadanie: Nauczyciel zadaje zadania z podręcznika MATEMATYKA Z 

PLUSEM (GWO). 

Ocena: Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Ćwiczenie umiejętności 

zapisywania i odczytywania wyrażeń algebraicznych. 

 



Rozszerz Cel:. Uczniowie mają 1dzień na wykonanie pracy projektowej w grupach. 

Zadanie:  

• Nauczyciel informuje uczniów, że ich zadaniem będzie przekazanie 

wiedzy , którą zdobyli na lekcji koledze z trudnościami w   nauce w 

wybrany przez siebie sposób . Ustala kryteria oceny pracy, wybór 

formy zostawia uczniom. 

• Uczniowie w grupach (3-4 osoby) decydują o formie, sposobie 

wykonania zadania, dzielą się obowiązkami. 

 

Ocena: Zaangażowanie uczniów, umiejętność współpracy. 

 

Udziel sobie 

informacji 

zwrotnej 

Cel: Krytyczna ocena swojej pracy, wyciągnięcie wniosków z uwag 

nauczyciela, dopracowanie szczegółów. 

Zadanie: Uczniowie w ramach pracy domowej pracują nad projektem, 

konsultując się w miarę potrzeb z nauczycielem. 

Ocena: Stopień zaangażowania uczniów, ich umiejętność oceny własnej 

pracy, chęci współdziałania, umiejętności rozwiązywania problemów, które 

pojawiły się w trakcie realizacji zadania. 

 

Przedstaw. Cel: Prezentacja projektów. Świętowanie sukcesu. 

Zadanie: Uczniowie dzielą się wiedzą, którą zdobyli. Oceniają swoje 

własne propozycje i decydują, która prezentacja najbardziej pomogłaby 

koledze w zrozumieniu tematu. 

Ocena: Zaangażowanie uczniów w prezentację projektów, entuzjazm, 

kreatywne podejście do tematu. 

 

	  

	  


