
Scenariusz lekcji matematyki dla klas VI-VIII z uwzględnieniem tematyki doradztwa zawodowego. 
 
TEMAT: Poznajemy zawody, w których ma znaczenie matematyczne myślenie.  
 
 
WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
Doradztwo zawodowe: 

 Uczeń wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody. 

Matematyka: 

 Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu. 

 Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie. 

CELE 

 Uczeń potrafi wymienić zawody, do których wykonywania niezbędne są umiejętności matematyczne. 

 Uczeń potrafi dokonać wyboru zawodu do przedstawienia. 

 Uczeń potrafi wyszukać potrzebne informacje o wybranym zawodzie. 

 Uczeń potrafi wybrać sposób  prezentacji  zebranych informacji. 

STRATEGIA EDUKACYJNA 
Lekcja ma pokazać znaczenie matematyki w planowaniu swojej kariery zawodowej. Ma zachęcać do przyjrzenia 
się różnym zawodom, poznania kwalifikacji niezbędnych do ich wykonywania oraz sposobów ich uzyskania. 
Chcemy uczniów skłonić do refleksji na temat swojej przyszłości w kontekście wykonywanej pracy. 

METODY 
Metoda projektów, dyskusja, burza mózgów 

FORMY PRACY 
Praca indywidualna, praca w grupach 

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ 
2 godziny lekcyjne w odstępie dwóch tygodni 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
LEKCJA 1: Nauczyciel prosi uczniów, aby podali różne zawody i spróbowali określić, jakie umiejętności  
i predyspozycje są potrzebne do ich wykonywania. Następnie wspólnie szukają przykładów takich zawodów, w 
których duże znaczenie mają umiejętności matematyczne. Wybierają jeden zawód i tworzą dla niego ścieżkę 
edukacyjną wymieniając szkoły, które trzeba ukończyć.  

Teraz nauczyciel przedstawia zadanie do wykonania:  

 Uczeń wybiera jeden zawód, którego nie można wykonywać bez znajomości matematyki.  

 Wyszukuje na jego temat informacje wymienione na KARCIE ZAWODU, którą otrzymuje od nauczyciela.  

 Przygotowuje prezentację tego zawodu w wybranej formie: plakatu, reklamy szkoły przygotowującej do 
tego zawodu, prezentacji multimedialnej, scenki teatralnej, listu do dawno nie widzianego przyjaciela, 
wywiadu z przedstawicielem zawodu, itp.  

 Pracę można wykonać samodzielnie lub w parach. Przy licznej klasie dopuszczamy grupy trzyosobowe. 
Określamy maksymalny czas prezentacji: 3-5 minut, w zależności od ilości grup tak, aby wszyscy 



zaprezentowali efekty swojej pracy w ciągu 40 minut. Nauczyciel odpowiada na pytania i wyjaśnia 
wątpliwości upewniając się, że wszyscy zrozumieli zadanie. 

LEKCJA 2: Uczniowie prezentują przygotowane prace i oddają wypełnione KARTY. 

Nauczyciel przy każdej prezentacji stara się wybrać najlepszy akcent i go pochwalić, np. Tomku, wybrałeś bardzo 
interesujący zawód; Elu, twój sposób przedstawienia zawodu jest bardzo oryginalny; Franku, widać, że włożyłeś 
w przygotowanie się do dzisiejszej lekcji dużo pracy, itp. Informacje te nauczyciel wpisuje na odwrocie KARTY i 
na następnej lekcji oddaje je uczniom. Nie stawia ocen. Zwraca uwagę uczniów, że nagrodą jest wiedza, jaką 
zdobyli. 

PODSUMOWANIE: Ostatnie 5 minut lekcji nauczyciel poświęca na rozmowę z uczniami o zaprezentowanych 
zawodach – które z nich chcieliby wykonywać.  

MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

 KARTA ZAWODU dla każdego ucznia 

 Pomocne źródło informacji: https://mapakarier.org/   

 Środki potrzebne do przygotowania i przedstawienia prezentacji: karton, flamastry, komputer, rzutnik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mapakarier.org/


 

KARTA ZAWODU 
 

CEL: Poznam zawód, do którego uprawiania niezbędna jest matematyka i dowiem się, jakie 
wykształcenie należy zdobyć, aby go wykonywać. 
 
IMĘ I NAZWISKO UCZNIA: ________________________________________________________ 
 
WYBRANY ZAWÓD: _____________________________________________________________ 
 
NA CZYM POLEGA PRACA W TYM ZAWODZIE: ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
SPOSÓB PREZENTACJI: __________________________________________________________ 
 
ŹRÓDŁA INFORMACJI: ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 


