
Czy 200 zł wystarczy aby 
odświeżyd własny pokój? 

Lekcja online – scenariusz dla 
uczniów 

Opracowanie: Sandra Paszko 



Drodzy uczniowie, 
 
lekcja matematyki dotycząca podsumowania wiadomości z graniastosłupów 
będzie realizowana w formie online w oparciu o przesłaną Wam prezentację.  
Prezentacja zawiera szczegółowy opis kolejnych zadao i zasobów jakie należy 
wykorzystad w celu ich samodzielnej realizacji w domu.  
 
Zadania należy wykonad i udokumentowad w terminie 48 godzin od 
opublikowania materiałów.  
 
Dokumentację z lekcji wysyłacie do mnie poprzez classroom, wszelkie pytania 
lub problemy dotyczące tej lekcji również zadawajcie w tym portalu. 
 

Powodzenia, trzymam kciuki za niesamowite efekty  
 
 
 
 



 
Do prawidłowego wykonania zaplanowanych zadao, będziecie potrzebowali następującego sprzętu i 
oprogramowania (na razie nic nie instalujcie, wszystkie instrukcje są dalej): 
 
• komputer lub laptop oraz smartfon lub tablet, a także taśma miernicza 
• program umożliwiający pisanie i tworzenie tabel – typu word, wordpad 
• zasoby platformy Scholaris: 
 

– Widok z helikoptera 
– Pole powierzchni prostopadłościanu 
– Ile kosztuje pomalowanie pokoju? 
 

• zasoby platformy Mozaik: 
 

– Figury płaskie i przestrzenne 
 

• aplikacje na smartfon/tablet: 
 
– Czytnik kodów QR 
– Geometria kalkulator 
– Google Earth - wirtualny świat 
– Dulux Visualizer - wymarzony kolor ścian 
– Google Maps 
– Dla Chętnych: Cad 3D Wuweido 
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Czy zastanawialiście się kiedyś, czym są poszczególne pokoje w Waszych domach? 
 
Zróbcie sobie spacer po mieszkaniu. I odpowiedzcie na pytania: 
Jaką figurą przestrzenną jest łazienka? A jaką kuchnia? A Wasz pokój lub pokój rodziców? 
Czy domyślacie się, który z pokoi ma największą powierzchnię? A który najmniejszą? 
Jaka powierzchnię ma całe Wasze mieszkanie/ dom? Jeśli nie wiecie, zapytajcie rodziców. 
 



A czy widzieliście już jak wygląda Wasz dom/ blok z lotu ptaka? 

Koniecznie sprawdźcie. Można zobaczyd korzystając z aplikacji Google Earth.  

Aby to zrobid zainstaluj aplikację na telefonie korzystając z kodu QR. 

 

Należy zeskanowad kod: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli nie masz jeszcze w telefonie czytnika kodów QR pobierzesz go tutaj: 

Czytnik kodów QR 

 
Gdy pobierzesz aplikację, wpisz swój własny adres i zobacz jak wygląda Twój dom. 

Zastanów się jaki kształt ma ta bryła. 

 

Google Earth 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teacapps.barcodescanner&gl=PL
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teacapps.barcodescanner&gl=PL


Skoro już wiecie, jak wygląda miejsce w którym mieszkacie, czas abyście pooglądali różne figury przestrzenne w 
technologii 3d. W tym celu wykorzystajcie platformę mozaik. 

Kliknijcie w poniższy link, gdzie następnie będziecie musieli wyrazid zgodę na zainstalowanie dodatku 
m3dViewer. Jest to niezbędne, aby aplikacja dobrze działała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figury płaskie i przestrzenne - mozaik 

 

Przypomnijcie sobie sposób obliczenia obwodu i pola powierzchni figur płaskich (trójkąta, kwadratu i 
prostokąta) wybierając odpowiednie kształty w menu wyboru i przełączając kolejno klawiszami w dolnym 
pasku. 

Następnie wybierzcie prostopadłościan i przypomnijcie sobie wzór na pole powierzchni całkowitej tej bryły –
będzie nam to potrzebne w realizacji całej lekcji. 
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Aby jeszcze dokładniej przypomnied sobie sposób liczenia powierzchni prostopadłościanu w praktyce, 
obejrzyjcie filmik na platformie Scholaris. Żeby wszystko działało prawidłowo, należy zezwolid na pobranie 
odpowiedniej wtyczki flash, gdy nas o to poproszą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole powierzchni prostopadłościanu - scholaris 
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Wszystko już sobie przypomnieliście, obejrzeliście i jesteście gotowi do działania  

 

Oto częśd w której Wasza praca zostanie oceniona – przechodzimy do zadao.  

 

Od tego momentu należy dokumentowad wszystkie zadania, wszystkie działania. Przy każdym zadaniu podam, 
w jakiej formie należy przedstawid wynik swojej pracy. 

 

Na początek stwórzcie dokument, który umożliwi Wam prowadzenie notatek, wstawianie filmów lub zdjęd. 
Wykorzystajcie do tego program Word lub Wordpad. W tym dokumencie wpisujcie temat naszej lekcji i na 
bieżąco dokumentujcie efekty swojej pracy w poszczególnych zadaniach. Ten dokument prześlecie mi później 
do oceny.  

 

 Gotowi? 

 

Zaczynamy  
 

 



Zadanie 1 

Klikając w poniższy link obejrzyjcie animację, która pozwoli z różnych perspektyw obejrzed prostopadłościan. 
Klikając w zadanie 2 animacji sprawdźcie swoją wyobraźnię przestrzenną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok z helikoptera - scholaris 

 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/47147
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Zadanie 1 cd 

Następnie korzystając z poniższego linku zobaczcie jak liczymy powierzchnię potrzebną do pomalowania pokoju 
i dodatkowo, ile będzie kosztowało pomalowanie tego pokoju, jeśli wynajmiemy do tego fachowca. Następnie 
korzystając z planu przedstawionego mieszkania i cennika fachowca wykonajcie zadanie polegające na 
obliczeniu kosztu pomalowania odpowiednich pomieszczeo. Pamiętajcie, aby obliczenia wykonad sobie na 
kartce, w aplikacji jest miejsce jedynie na wyniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ile kosztuje pomalowanie pokoju? 

 

Gdy zadanie będzie gotowe udokumentujcie swoje wyniki funkcją Print Screen ekranu lub zdjęciem i wstawcie 
do utworzonego dokumentu, jako dowód swoich obliczeo w zadaniu 1. 

 

http://scholaris.pl/resources/run/id/47273


Czy uważasz, że 200 zł wystarczy, abyś 
samodzielnie odmalował swój pokój? 
 

Naszym głównym celem projektu 
będzie odpowiedź na zadane wyżej 
pytanie. 
 



Zadanie 2 

Czy Twój pokój jest prostopadłościanem? Jeśli tak, to świetnie– bez większych problemów poradzisz sobie z 
zadaniem. Jeśli nie – wybierz inny pokój, może to byd kuchnia, łazienka, pokój dzienny, pokój rodziców lub inne 
dowolne pomieszczenie w domu. Zapiszcie w swoim dokumencie pod zadaniem 2 jakie pomieszczenie 
wybraliście. 

 

Postaraj się rozwiązad problem, korzystając kolejno ze wskazówek: 

 

a) Zmierz za pomocą miary poszczególne ściany. Pamiętaj, że podłogi nie będziesz malował. Do Ciebie należy 
decyzja w jaki sposób przedstawisz wyniki swoich pomiarów. Może to byd tabela, możesz wykonad szkic 
prostopadłościanu lub jego siatki. Możesz zaproponowad również własny pomysł – tak aby było ciekawie. 
Zapisz w swoim dokumencie wyniki poszczególnych pomiarów. 

 

b) Wykorzystaj aplikację Geometria kalkulator aby obliczyd całkowitą powierzchnię ścian, które chcesz 
pomalowad – nie odliczaj powierzchni drzwi i okien, będzie to Twój zapas. Aby pobrad aplikację wykorzystaj 
czytnik kodów QR. Zapisz wykonane obliczenia w swoim dokumencie.  

 

 

Geometria kalkulator 



Zadanie 3 

Kontynuując rozwiązanie problemu przypuszczam, że chcielibyście mied doskonały, piękny kolor ścian w swoim 
pokoju. Czy to możliwe, aby wybrad kolor dzięki funkcji aparatu w Waszych smartfonach? Oczywiście możliwe. 
Jest wiele takich aplikacji, ja proponuje akurat aplikacje Dulux Visualizer, niekoniecznie musi byd ta, jeśli masz 
inną – wykorzystaj.  

 

a) Zdecyduj, jaki kolor ścian byłby odpowiedni do Twojego pokoju. Czy wszystkie ściany będą jednakowego 
koloru? Jakiego koloru będzie sufit? Pomóż sobie aplikacją Dulux Visualizer. Aplikacja wymaga dostępu do 
Twojego aparatu w smartfonie. Dzięki niej dobierzesz wyjątkowy kolor swoich ścian.  

 

 

 

 

 

 

b) Zdecyduj, czy dotychczasowy kolor Twoich ścian pozwoli na jednokrotne malowanie, czy będzie trzeba 
pomalowad ściany dwukrotnie – w razie wątpliwości zapytaj rodziców.  

 

c) Zanotuj wszystkie decyzje i spostrzeżenia w wcześniej utworzonym dokumencie. 

 

 

 

 

Dulux Visualizer 



Zadanie 4 

 

Już wiesz, jaką powierzchnię masz do pomalowania i w jakim kolorze będą Twoje ściany. Teraz należy 
zdecydowad o wyborze farby, a także sklepu, w którym trzeba ją zakupid. Należy również zorientowad się w 
cenach. Mamy więc kolejne zadanie: 

 

a) Znajdź najbliższy sklep ogólnobudowlany, w którym możesz kupid farbę potrzebną do pomalowania 
swojego pokoju. Wykorzystaj serwis internetowy Google Maps lub aplikację o tej samej nazwie. Dostępną 
w smartfonach. Możesz skorzystad klikając na link poniżej.  

 

Google Maps 

 

Zanotuj swój wybór w wcześniej utworzonym dokumencie, podając adres i nazwę sklepu oraz odległośd jaka 
dzieli ten sklep z Twoim miejscem zamieszkania. 

 

b) Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej i znajdź stronę internetową wybranego sklepu. Skopiuj link do 
strony i umieśd w utworzonym dokumencie.  

 

 

 

 

https://www.google.pl/maps/preview
https://www.google.pl/maps/preview
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Zadanie 4 cd 

c) Korzystając ze strony internetowej sklepu zorientuj się w asortymencie dostępnych farb. Porównaj ich ceny 
i pojemności, a następnie dokonaj wyboru farby, pamiętając o kolorze, który wcześniej został ustalony.  
Jeśli nie wiesz, jaką wybrad farbę może pomóc Ci film: 

 

Jak wybrad farbę? 

 

Poszukaj informacji producenta farby (podanej na puszce lub w opisie wybranej farby), zorientuj się na 
jaką powierzchnię wystarcza jeden litr wybranej farby (czyli jaka jest wydajnośd farby).  

Udokumentuj swój wybór poprzez print screen ekranu lub zdjęcie i umieśd w utworzonym dokumencie.  

 

d) Oszacuj, ile puszek potrzeba do pomalowania Twojego pokoju, a następnie oblicz ile pieniędzy 
potrzebujesz, aby kupid  wybraną farbę.  Wszystkie informacje i obliczenia zanotuj w swoim dokumencie.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7X9sy0qXFM
https://www.google.pl/maps/preview


Odpowiedz na pytanie główne naszej lekcji: 
„Czy 200 zł wystarczy, aby pomalowad Twój pokój?” 

 

Zanotuj odpowiedź i wszystkie spostrzeżenia oraz wnioski w swoim dokumencie. 

 

 

 

 

https://www.google.pl/maps/preview


Zadanie 5 
Zbliżamy się już do kooca, w ostatnim zadaniu zostawiam Wam pełną dowolnośd, wybierzcie i wykonajcie jeden 
z podpunktów (jeśli ktoś ma ochotę może zrobid więcej). Już tylko od Waszej wyobraźni zależy, jak sobie z tym 
zadaniem poradzicie. 

Wyniki zanotujcie w swoim dokumencie.  

 

a) Dla miłośników planowania:  

Jeśli spodobało Ci się wcześniejsze zadanie i zastanawiasz się, ile w takim razie kosztowałoby 
pomalowanie całego Twojego mieszkania, to sprawdź wykonując odpowiednie pomiary poszczególnych 
pomieszczeo. Wykorzystaj ponownie aplikację Geometria Kalkulator, która szybko pozwoli Ci określid, jaką 
powierzchnię musisz pomalowad.  

 

 

 

 



Zadanie 5 cd 
b) Dla podróżników 

Jeśli interesują Cię podróże to dzięki aplikacji Google Earth wykonali album budowli o ciekawych 
kształtach. Spróbuj określid jakiego kształtu są znalezione budowle, nie zawsze się uda, ale możesz 
spróbowad. Interesujące będą również Twoje własne nazwy.  

Wykorzystaj ponownie aplikację Gogle Earth i wyszukaj w Polsce lub na świecie interesujące budowle, 
podaj ich nazwę i miejsce, w którym się znajdują. Udokumentuj swoją pracę – stwórz album dzięki którym 
Twoi koledzy i koleżanki również będą mogli poznad fascynujące budowle.  

 

 

c) Dla pasjonatów gier: 

Jesteś miłośnikiem gier? Świetnie! To zadanie jest dla Ciebie.  

Odszukaj gry logiczne, rozwijające wyobraźnię przestrzenną na znanych portalach gier online i stworzyli 
ranking tych najlepszych. Następnie podzielili się tą wiedzą z kolegami i koleżankami. Byd może ktoś z Was 
potrafi samodzielnie napisad taką grę? 

Wyniki swojej pracy zanotuj, skorzystamy wszyscy.  

 

 



Zadanie 5 cd 
d) Dla przyszłych architektów i projektantów budowlanych: 

A może chcesz pobawid się w projektanta budowlanego? Wykorzystaj zatem aplikację CAD 3D WUWEIDO 
której kod znajdziesz poniżej. Trzeba poświęcid chwilkę, aby nauczyd się ją obsługiwad, ale wyniki są 
imponujące. Stwórz własną interesującą bryłę albo klika różnych i pochwal się, jaką udało się zbudowad. 
Aplikacja wprowadzi Cię w prawdziwy świat modelowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAD 3D Wuweido 



To już koniec 

Gratuluję, dotarliśmy do kooca. Dzięki tej lekcji powtórzyliśmy i utrwaliliśmy umiejętności obliczania pola 
powierzchni prostopadłościanu, ale nie tylko.  

Zauważcie, jak wiele różnych umiejętności matematycznych i informatycznych wykorzystujemy                        
w codziennym życiu. Jak wiele obliczeo możemy usprawnid korzystając z zasobów Internetu i aplikacji 
mobilnych, których nie mielibyśmy przecież, gdyby nie informatycy i programiści, którzy właśnie dzięki 
królowej nauk tworzą dla Nas wirtualną rzeczywistośd.  

Wykorzystajcie więc ten wyjątkowy świat nie tylko do gier, szukajcie również wszelkich materiałów 
edukacyjnych, dzięki którym uda Wam się zgłębid tajniki z różnych dziedzin i zdobyd wyjątkowe 
umiejętności.  

Wszystkie te narzędzia to Nasza przyszłośd.  

 

Na zakooczenie troszkę rozrywki, spróbujcie potrenowad wyobraźnię przestrzenna za pomocą interesującej 
gry logicznej: 

 

Gra blocks logic 
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W prezentacji wykorzystano zasoby mobilne: 
platformy:  
• scholaris  
• mozaik 
 
aplikacie mobilne na smartfon lub tablet:  
• czytnik kodów OR 
• geometria kalkulator 
• google earth 
• dulux visualizer 
• google Maps 
• cad3DWuweido 
• film youtube 
• gra blocks logic 
 
Wszystkie zdjęcia pochodzą z platformy pixabay 

 


