
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE III – EDUKACJA MATEMATYCZNA 
 
Temat: Wyrażenia dwumianowane. 
 
 
Cele operacyjne: 
 
Uczeń: 

• prawidłowo posługuje się poznanymi jednostkami miary; zna ich skróty i 
związki między nimi, 

• przedstawi wyniki pomiarów w postaci wyrażeń dwumianowanych (długość, 
czas, masa, pieniądze),  

• zapisze właściwie wyrażenia dwumianowane, 
• odczyta prawidłowo wyrażenia dwumianowane, 
• zamieni jednostki miary,  
• potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, 
• umie uzasadnić swoją wypowiedź. 

 
Metody: 
 

• ćwiczenia praktyczne, pokaz, 
• obserwacja. 

 
Formy pracy: 
 

• zbiorowa,  
• grupowa, 
• indywidualna. 

 
Pomoce dydaktyczne:  
 

• metry krawieckie, stolarskie,  
• odważniki, wagi, 
• modele zegarów,  
• karty pracy - zagadki. 

 
 
 



Przebieg zajęć: 
 
l. Przypomnienie poznanych jednostek miary, ich skrótów i związków między 
nimi. 
• Podział grupy na 6 zespołów i przydzielenie zadań do samodzielnego liczenia. 
- Obliczcie i uporządkujcie wzrastająco liczby w kółeczkach. Odczytajcie hasło. 
Zespół I 

 
Zespół II 

 
 
Zespół III 

 
Zespół IV 

 
Zespół V 

 
Zespół VI 

 
- Odczytajcie hasła. 

(Uczeń podaje rozwiązanie, odszukuje je wśród kartoników przygotowanych 
przez nauczyciela i umieszcza na tablicy). 

- Co oznaczają podane nazwy? 
U.: Są to jednostki miary: długości, masy i monetarne (jeżeli uczniowie nie znają 
tych pojęć, nauczyciel je podaje). 



Rozwiązanie zadania l 
 

 
- Jakie związki zachodzą między tymi jednostkami? 
U: l metr to 100 centymetrów, to 1000 milimetrów; l kilogram to 100 dekagramów; 
l złoty to 100 groszy; l godzina to 60 minut. 
- Jakimi skrótami oznaczamy te miary? 
- Uzupełnijcie zapis na tablicy i w zadaniu 2. 
 

 
U.: l metr (m) = 100 centymetrów (cm) 

l kilogram (kg) = 100 dekagramów (dag) 
l złoty (zł) = 100 groszy (gr) 
l godz. = 60 minut (min) 

- Obok liczb będących wynikami mierzenia, ważenia i płacenia piszemy miana. 
- Jakie znacie inne jednostki miary? 
U.:Litry. 
- Jaką jednostką miary jest litr? 
U.: Jest to jednostka pojemności. 
2. Przedstawianie wyników pomiarów w postaci wyrażeń dwumianowanych. 
- Uczniowie pracują w 6 zespołach utworzonych na początku zajęć. 
- Przeczytajcie polecenia, wykonajcie obliczenia i zapiszcie wyniki. 



Zespół I  

 
Zespół II  

 
Zespół III  

 
Zespół IV  

 
Zespół V  

 
Zespół VI  

 
- Powiedzcie, jak rozwiązaliście swoje zadania. 
- Zapiszcie rozwiązania w tabelce (zapis na tablicy i w podręczniku). 
U.: 

 
- Ile mian występuje obok każdej z liczb? 
U.: Jedno miano: cm, dag, gr, min. 
- Zapiszcie te wyniki tak, aby wystąpiły w nich dwa miana. 



U.: 120 cm to 1 m 20 cm 
145 cm to l m 45 cm  
125 dag to l kg 25 dag  
105 dag to l kg 5 dag 
176grto l zł 76gr 
71 min to l godz. 11 min 

- Zapiszcie to w tabeli (zapis na tablicy i w podręczniku). 
- Jakie miana występują w każdym wyniku? 
- Takie wyrażenia, w których występuj ą dwa miana, nazywamy wyrażeniami 
dwumianowanymi. 
- Zapiszcie tę nazwę w nagłówku ostatniej kolumny. 
3. Ćwiczenia w zapisywaniu wielkości w postaci wyrażeń dwumianowanych. 
- Rozwiązanie zadania 9,  

 
Uwaga! Jeśli dzieci sprawnie liczą, a baza na to pozwala, można zadania 3-8 
przeznaczyć do samodzielnego rozwiązywania przez wszystkich uczniów. 

4. Zadanie domowe: rozwiązanie zadania 10 i11. 

 

 




