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Graniastosłupy  
– powtórzenie wiadomości



Autor: Magdalena Chmielewska 
Przedmiot/edukacja: Matematyka 
Klasa: 7
Czas trwania: 45 minut (1 jednostki lekcyjne)
Temat lekcji: Graniastosłupy – powtórzenie wiadomości

Cel ogólny: 
III. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji
1.Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć 
matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi
I. Sprawność rachunkowa
1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych 
pisemnie oraz wykorzystywanie umiejętności w sytuacjach praktycznych

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
-  rozpoznać i nazwać każdy graniastosłup.
-  wskazać różnicę pomiędzy graniastosłupem prostym, a prawidłowym.
-  podać liczbę krawędzi, wierzchołków, ścian w poszczególnym graniastosłupie
-  znaleźć i podać zależności między długościami krawędzi przy poszczególnych ścianach  
 w graniastosłupach
-  wyciąć siatkę graniastosłupa 
-  obliczyć pole powierzchni i objętość danego graniastosłupa

Podstawa programowa:

XI. Geometria przestrzenna. Uczeń:

1. Rozpoznaje graniastosłupy i ostrosłupy – w tym proste i prawidłowe
2. Oblicza objętość i pola powierzchni graniastosłupów prostych i prawidłowych.



Metody pracy:

-  Praktyczna, ćwiczeniowa 

Formy pracy:

-  W parach 

Środki dydaktyczne:

-  Modele figur przestrzennych
-  Wafle / andruty 
-  Bita śmietana
-  Karta pracy 
-  Metodniki 
-  Linijka, 
-  Noże, deski, 

Opis przebiegu zajęć:

Faza przygotowawcza 

1. Powitanie uczniów, 
2. Sprawdzenie obecności, 
3. Przedstawienie tematu 

Faza realizacyjna 

1.NaCoBeZu :
1) Każda para losuje granistosłup do wykonania
2) Z wafli wycina odpowiednie ściany ( buduje w ten sposób siatkę)
3) Uzupełnia kartę pracy (ZAŁĄCZNIK 1)
4) Buduje bryłę za pomocą bitej śmietany 

Faza podsumowująca / ewaluacyjna

1. Za pomocą metodników  uczeń odpowiada na pytania nauczyciela
kolor zielony – BARDZO CIEKAWA / ŁATWE/ TAK
kolor żółty – TAK SOBIE
kolor czerwony – NUDNA / TRUDNE / NIE



• Jaka była dzisiejsza lekcja według Ciebie?
• Czy zadanie było łatwe?
• Czy potrafisz obliczyć pole powierzchni graniastosłupa?
• Czy potrafisz obliczyć objętość graniastosłupa?

Komentarz metodyczny:

1. Lekcję można przeprowadzić również w klasie ósmej przy podsumowaniu graniastosłupów  
i ostrosłupów



Załącznik 1

NAZWA GRANIASTOSŁUPA:

RYSUNEK POMOCNICZY BRYŁY: SIATKA Z WYMIARAMI:

LICZBA:

WIERZCHOŁKÓW – …………

KRAWĘDZI – …………

ŚCIAN - …………

OBLICZENIA POLA POWIERZCHNI:

POLE PODSTAWY:

POLE ŚCIAN BOCZNYCH:

POLE CAŁKOWITE:

OBLICZENIA OBJĘTOŚCI:


