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Temat: Działania pisemne – powtórzenie wiadomości z QR kodami.  

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej 

Czas: 1 godz. lekcyjna 

Cele ogólne: 

 powtórzenie i utrwalenie wiadomości z tematu dotyczącego działań pisemnych, 

 kształtowanie samodzielnego myślenia u uczniów, 

 doskonalenie umiejętności pracy w grupie.  
 

Cele operacyjne (umiejętności z podstawy programowej): 
 

UCZEŃ ZNA: UCZEŃ ROZUMIE: UCZEŃ UMIE: 

 algorytm dodawania  
i odejmowania sposobem 
pisemnym  

 algorytm mnożenia  
i dzielenia sposobem 
pisemnym  

 pojęcie dzielenia z resztą 
liczb naturalnych 

 algorytmy dodawania  
i odejmowania sposobem 
pisemnym  

 algorytmy mnożenia  
i dzielenia sposobem 
pisemnym  
 

 dodawać i odejmować 
liczby naturalne 
wielocyfrowe sposobem 
pisemnym  

 mnożyć i dzielić liczbę 
naturalną przez liczbę 
naturalną jednocyfrową, 
dwucyfrową sposobem 
pisemnym 

 wykonać dzielenie z resztą 
liczb naturalnych 

 czytać ze zrozumieniem 
tekst zawierający 
informacje liczbowe 

 dzielić rozwiązanie zadania 
na etapy, stosując własne, 
poprawne, wygodne dla 
niego strategie rozwiązania 

 

Metody nauczania: 

 praca w parach z zestawem zadań przygotowanym przez nauczyciela 

Materiały: 

 zestaw kodów QR, 

 karta odpowiedzi. 

Struktura i opis lekcji 

1. Cześć organizacyjna.  

2. Przedstawienie tematu lekcji i sposobu jego realizacji.  

3. Podział na 2 osobowe grupy, rozdanie kart odpowiedzi (załącznik 2). 

4. Rozwiązywanie zadań (załącznik 1). 

5. Podsumowanie lekcji, zebranie kart odpowiedzi.   
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Dla nauczyciela: 

Czym są kody QR? 
Kod QR (Quick Response - szybka odpowiedź), podobnie jak zwykły kod kreskowy, 

służy do kodowania znaków w taki sposób, aby mogły być błyskawicznie odczytane 

przez specjalne czytniki. Kod QR, w przeciwieństwie do kodu kreskowego, jest 

dwuwymiarowy, a nośnikiem danych są nie kreski, ale kwadratowe ciemne i jasne 

moduły.  

Pierwotnie wymyślono je do celów przemysłowych i transportowych (oznaczone nimi przesyłki mogą 

być błyskawicznie rozpoznawane i kierowane w odpowiednie miejsce fabryki czy sortowni). Obecnie 

znajdują zastosowanie również w codziennym życiu - wystarczy komputer z kamerką lub telefon 

z wbudowanym aparatem i odpowiednią aplikacją, aby w ułamku sekundy rozszyfrować zawartość 

gmatwaniny czarnych i białych kwadratów. Kody QR najczęściej stosuje się obecnie w reklamach 

i gazetach, bo za ich pomocą można bezproblemowo przekazać użytkownikowi na przykład 

skomplikowany adres internetowy.  Coraz częściej znajdują one również swoje zastosowania  

w edukacji. 1 

Co można zapisać w kodach QR? 

Zasada generalna jest prosta - w kodzie możemy zapisać cyfry, litery i symbole. Jednak tekst może być 

tak sformatowany, że czytnik kodów po jego doczytaniu wykona odpowiednią akcję i np. otworzy 

stronę internetową, wyświetli dane kontaktowe, dane sieci WiFi, numer telefonu, pozycję geograficzną 

czy informacje o planowanym wydarzeniu.  

Co jest potrzebne do czytania kodów QR? 

Telefon komórkowy lub komputer, laptop 

czy tablet z kamerą internetową. Niezbędna 

jest jeszcze odpowiednia aplikacja.  Polecam 

aplikację QR Droid, która jest aplikacją 

darmową i do tego nie zajmuje dużo miejsca.  

Po wpisaniu w pole wyszukiwania w sklepie 

Play powinniśmy wybrać aplikację, której ikonę pokazano obok.  

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji należy: 

1. Nakierować obiektyw w stronę kodu QR, tak aby cały znalazł się w zasięgu kamery. 

2. Czytnik kodów odkoduje jego zawartość i zaoferuje odpowiednią akcję.  

3. Przy pierwszym odkodowywaniu QR Droid daje nam dwie możliwości. Wybieramy opcję 

Zapytaj ponieważ nie wymaga to dostępu do internetu.  

Jakie kody QR na matematyce? 

Na lekcjach matematyki najlepiej stosować kody tekstowe, których uruchomienie nie wymaga 

połączenia z internetem. Kody należy porozwieszać w klasie lub w innych miejscach jeżeli oczywiście 

pozwalają na to warunki szkolne (korytarz, podwórko). Dla ułatwienia pracy uczniowie prezentują 

swoje rozwiązania na karcie odpowiedzi. Ułatwia to bardzo sprawdzanie. Jest to lekcja typu BYOD (ang. 

Bring Your Own Device) czyli uczniowie muszą posiadać własny sprzęt (komórki, tablety)  

z zainstalowaną aplikacją QR Droid.  

                                                             
1  http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/06/wszystko-o-kodach-qr,5.aspx 

http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/06/wszystko-o-kodach-qr,5.aspx
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Załącznik 1 

 

 

   
   

   
   

   

   

   

 

  



  AUTOR: JOANNA ŚWIERCZ, WWW.MATMAINACZEJ.PL 

 

 

Załącznik 2  
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Zadanie 7 
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