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XXI Krajowa Konferencja SNM  

PROJEKTY W NAUCZANU MATEMATYKI   

Maria Bocheńska, (Kraków)  maria.bochenska@gmail.com;  

Teresa Bogacz , (Kraków)  teniab@poczta.fm;  

Teresa Sklepek, (Kraków)   tsmat@wp.pl 

Maria Zdebska, (Kraków)   mzdebska@vp.pl; 

 

Projekt edukacyjny z matematyki w gimnazjum 

 

Streszczenie. Celem warsztatów było: 

1) Krótkie omówienie dokumentów i dokumentacji  dotyczącej projektu edukacyjnego w gimnazjum, 

2)omówienie projektów realizowanych  przez uczniów w Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Maksymiliana Marii Kolbe, sposobów oceniania  projektów,  pracy uczniów  i nauczycieli, przedstawienie 

wyników ankiety(dotyczącej projektu), przeprowadzonej wśród uczniów;  

 3) ćwiczenia związane z  ocenianiem  prezentacji  projektu uczniowskiego; 

 4) wypracowanie tematów projektów możliwych do realizacji w gimnazjum. 

 

OGÓLNIE O PROJEKTACH 

Projekty realizowane przez uczniów mogą stać się źródłem satysfakcji, rozbudzić 

zainteresowanie matematyką i dać szansę samodzielnej, kreatywnej aktywności ucznia 

podczas poszukiwania danych, szukania rozwiązań i przygotowania prezentacji 

podsumowującej projekt. 

Praca z uczniami nad projektem wymaga od nauczyciela dużego wkładu pracy i poświęcenia 

dodatkowego czasu.  

Działania, które ma realizować zespół uczniów w ramach projektu pod opieką nauczyciela: 

• wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

•  określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

•  wykonanie zaplanowanych działań; 

•  publiczne przedstawienie rezultatów. 
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Dokumenty 

• Deklaracja przystąpienia ucznia do realizacji projektu edukacyjnego 

• Karta Projektu 

• Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 

• Karta oceny projektu edukacyjnego 

 

Przygotowujący projekty powinni pamiętać, że: 

• każdy projekt edukacyjny powinien być oryginalny, 

• na prawach cytatu można włączać urywki lub drobne utwory, obowiązkowo podając 

  nazwisko autora, 

• należy uwzględnić prawa autorskie i  prawa o rozpowszechnianiu wizerunku. 

 

PRZYKŁADY TEMATÓW PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UCZNIAMI  

W GIMNAZJUM NR 37 W KRAKOWIE: 

1. „Black and white” – zaprojektowanie płytki i kompozycji z kilku jednakowych płytek.  

Zaprojektowanie kwadratowej płytki w dwóch kolorach np. czarnym i białym (kwadrat 

podzielony na wielokąty, z których część jest czarna lub w innym kolorze, tak aby płytka była 

dwukolorowa).  

 Z dziewięciu jednakowych tak zaprojektowanych płytek  trzeba ułożyć różne warianty 

większego kwadratu.  

Cześć badawcza:  

Obliczanie pola części jednego koloru płytki lub całej kompozycji. 

Opisywanie łamanych, obliczanie ich długości. Rodzaje łamanych. Figury unikursalne. 

Opisywanie przekształceń wykorzystanych w  projektowaniu kompozycji ( np. symetrie) 

Opisywanie wielokątów powstałych w wyniku różnych ułożeń płytek. Własności tych 

wielokątów. 

Metoda wykonania dowolna: płytki wykonane ręcznie (kolorowane, malowane, wyklejane 

papierem) na komputerze lub sfotografowane.  
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2. Kwadraty.  

Projektowanie wzorów  z wykorzystaniem kwadratów. 

1. Utworzenie np. z dwóch kwadratów nowej figury - nałożenie ich, tak, aby nałożyły się  

    środki kwadratów i ich osie symetrii, ale nie całe kwadraty. 

Cześć badawcza: opisanie wielokąta jaki powstał, obliczenie jego pola i obwodu, opisanie 

jego własności - osi symetrii, środek symetrii, przekątne, miary kątów wewnętrznych, sumę 

kątów wewnętrznych itp. 

2. Zbadanie możliwości uzyskania kompozycji z takich figur, przy założeniu, że figury mogą  

    się stykać wierzchołkami lub całymi bokami.  

3. Prostokąty. 

Projektowanie wzorów  z wykorzystaniem prostokątów. 

1. Utworzenie np. z dwóch prostokątów o stosunku boków 2:1 (połowa kwadratu) - nowej  

    figury – nałożenie ich wzdłuż przekątnych tak, aby przekątne się nałożyły, ale nie całe 

    prostokąty.   

Cześć badawcza: opisanie wielokąta jaki powstał i jego własności, - obwód, pole całej figury  

części wspólnej, pole ‘wystających” trójkątów?   

2. Zbadanie możliwości uzyskania kompozycji z takich figur, przy założeniu, że figury mogą  

    się stykać wierzchołkami lub całymi bokami.  

4. Matematyczne wyszywanki 

Bardzo ciekawe wzory otrzymujemy, gdy kolorowymi nićmi zaznaczymy wszystkie 

przekątne w wielokącie, szczególnie o dużej liczbie boków. Wykonaj matematyczną 

wyszywankę komputerowo lub wyszyj na kartonie lub materiale. Jakie krzywe można 

zauważyć? Poszukaj informacji na ich temat.  

Informacje na temat matematycznych wyszywanek można znaleźć w internecie lub w podanej 

literaturze: 

1. E. Żórawska-Dobrowolska. Nitką wyszywane. ABC wyszywania. Wydawnictwo NOWIK. 

Opole 2003. 

2. H. Balbierz, P. Pawlikowski, J. Pasławska. Matematyczne wyszywanki. Sztuka kreślenia 

nitką. Wyd. Triforia Warszawa 2003. 

3. S. Kowal. Przez rozrywkę do wiedzy. Rozmaitości matematyczne. Wydawnictwo Naukowo-

Techniczne. Warszawa 1989. 
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4. W. Bieńko. Zygzakiem przez matematykę.  PZWS Warszawa 1965.   

   

5. Parkietaże 

1. Poszukaj w encyklopedii, słowniku matematycznym lub w internecie co to jest parkietaż  

    i krótko wyjaśnij, podając źródło informacji. Znajdź przykłady parkietaży. Napisz, gdzie 

    mają zastosowanie. 

2.  Jakimi trójkątami można pokryć dokładnie płaszczyznę?  

3. Sprawdź, jakimi wielokątami o jednakowych bokach można pokryć dokładnie płaszczyznę 

- tak, aby nie było „pustych przestrzeni”. Jaki warunek musi być spełniony?  

4. Wybierz jeden z wielokątów wypukłych, przekształć go tak, aby otrzymać ciekawy kształt. 

5. Zaprojektuj i wykonaj Swój parkietaż.  

6. Bryły na płaszczyźnie 

1. Przypomnij sobie jak powstaje siatka sześcianu, prostopadłościanu, graniastosłupa, 

ostrosłupa... 

2. Zbadaj, jakimi siatkami brył można pokryć płaszczyznę, tak aby nie było „pustych 

przestrzeni”. Efekty Swojej pracy przedstaw w formie plakatu, prezentacji lub albumu; 

dowolną techniką plastyczną lub na komputerze. 

3.  Wykonaj model bryły, której siatkę wykorzystałeś w punkcie 2. Narysuj ten model i kilka 

jego różnych rzutów. 

7. Złudzenia i matematyka. 

 1. Poszukaj w literaturze lub w Internecie o złudzeniach optycznych. Wyjaśnij, podając 

źródło informacji, jakie mogą być złudzenia optyczne? Jak powstają? Napisz, gdzie mają 

zastosowanie.  

2. Wykonaj: 

a)      Swój projekt „złudzenia optycznego”, 

b)      figury niemożliwej. 

3. Wyjaśnij, co to jest sofizmat? Opisz wybrany przykład sofizmatu arytmetycznego, 

algebraicznego lub geometrycznego. Podaj źródło. 

Przygotuj prezentację, plakat lub opisz w krótkiej pracy.                      

Literatura: Szczepan Jeleński „Lilavati” PZWS, Warszawa, 1954 
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TEMATY ZAPROPONOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW: 

 MATEMATYKA W KUCHNI. 

 KOSTKA RUBIKA 

 SPORT I MATEMATYKA 

 ZAPLANUJ WYCIECZKĘ KLASOWĄ 

 ŚWIAT JEST PEŁEN SYMETRII 

 ZAPREZENTUJ SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ W LICZBACH 

 STATYSTYKA W NASZEJ SZKOLE -  przeprowadzić ankiety np. dotyczące 

zainteresowa, sposobów spędzania wolnego czasu, ulubionych filmów wśród uczniów 

szkoły. Wyniki przedstaw w postaci diagramów % . Przygotuj gazetkę zawierającą 

zestawienie tych prac. 

 MATEMATYKA W OBIEKTYWIE GIMNAZJALISTY  

Wykonaj wystawę fotograficzną na temat „spójrz wokół siebie – zobaczysz matematykę” 

 MOJE WAKACJE MARZEŃ 

 HOBBY NASZYCH RODZICÓW 

 SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU PRZEZ GIMNAZJALISTÓW 

 FRAKTALE W SZTUCE, NAUCE I ŻYCIU CODZIENNYM 

 BRYŁY PLATOŃSKIE 

 CHLEB W STATYSTYCE 

 ŚWIAT WIELOŚCIANÓW FOREMNYCH 

 MOJE ULUBIONE POTRAWY – KOSZTORYS 

 BRYŁY W NASZYM OTOCZENIU. 

 

 

 

 

 

 


