
 

 

Temat lekcji: Eksperyment z podręcznikami 

Podstawowe pojęcia:  pole prostokąta, jednostki długości i pola. 

Cele lekcji: 

 Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne zapisane w postaci ułamków 

zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych skończonych zgodnie z własną strategią obliczeń  

(także z wykorzystaniem kalkulatora); 

 Uczeń zaokrągla rozwinięcia dziesiętne liczb; 

 Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających ułamki 

zwykłe i dziesiętne; 

 Uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych; 

 Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście 

praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.); 

 Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne; 

 Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby 

wymierne; 

 Uczeń oblicza wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby 

wymierne; 

 Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów; 

 Uczeń zamienia jednostki pola. 

 

OPIS DOŚWIADCZENIA 

Doświadczenie polega na zapoznaniu uczniów z zadaniami typu „Pytania Fermiego”. 
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Nauczyciel przybliża uczniom postać Fermiego: 

ENRICO FERMI  

Żył w latach1901-1954, włoski fizyk, profesor uniwersytetu w Rzymie, Nowym Jorku, Chicago. 

Jeden z twórców podstaw energetyki jądrowej, kierował ogółem prac nad bombą atomową, 

uruchomił pierwszy reaktor jądrowy. Wraz z innymi wybitnymi fizykami zgromadzonymi  

w miasteczku zwanym Los Alamos w USA, odizolowani od reszty świata, dokonali wielu odkryć.  

W 1938 roku otrzymał Nagrodę Nobla, za swoją pracę, w której przedstawił m.in. jak można rozbić 

jądro uranu bombardując je neutronami. Ponadto Fermi zajmował się zaawansowaną matematyką. 

W swoich pracach posługiwał się prostym, jasnym językiem, ponieważ nie lubił zbytniego formalizmu, 

niepotrzebnego komplikowania opisu zjawisk. Był tak sprawny w przekształcaniu wzorów, że zakładał 

się ze studentami, czy potrafi wyprowadzić dowolny wzór, zanim oni zdążą pójść do biblioteki  

i znaleźć go w książce. Bardzo lubił rozwiązywać nietypowe problemy, w których musiał szacować 

różne dziwne wielkości. Najsłynniejszym pytaniem Fermiego jest: Ile ziarenek gorczycy znajduje się  

w 1 litrowym słoiku?  

Podobne pytania nazywamy pytaniami Fermiego. Aby znaleźć odpowiedzi na tego typu pytania 

wystarczy odszukać potrzebne informacje w encyklopedii, roczniku statystycznym itp.  

Zobacz, jak można znaleźć odpowiedź na pytania:  

Ile kilogramów chleba zjadasz w ciągu roku? 

Ile mąki potrzeba na wyprodukowanie takiej ilości chleba?  

 

Zakładamy, że jeden chleb waży 1 kg = 100dag oraz, że średnio codziennie zjadamy ćwiartkę chleba, 

czyli 25 dag = 0,25 kg  

Obliczamy, ile chleba zjadamy w ciągu roku, wykonując następujące działania:  

0,25 x 365 dni = 91,25  

Odp: Wciągu roku zjadam 91,25kg chleba, czyli około 91 bochenków.  

 

Na upieczenie 1 bochenka chleba potrzebne jest nam 40 dag mąki.  

Obliczamy ile potrzeba mąki na upieczenie 91 bochenków chleba  

91kg x 0,40kg = 36,4kg  

Odp: Na wyprodukowanie takiej ilości chleba potrzeba nam w przybliżeniu około 36kg mąki. 
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Uczestnicy mają za zadanie obliczyć, ile podręczników do matematyki musiałby przynieść każdy 
Chińczyk, aby przykryć Polskę całkowicie. Następnie obliczyć, jaki wysoki byłby stos z tych 
podręczników, gdyby je ułożyć jeden na drugim. 

 
Nauczyciel: Jaką zmienną/wielkość będziemy mierzyć – obserwować (zmienna zależna)? 
Uczniowie: Liczbę podręczników. 
 
Nauczyciel: Czego w naszym eksperymencie nie będziemy zmieniać (zmienne kontrolne)? 
Uczniowie: Wymiarów podręcznika i powierzchni Polski. 
 
 
 
Proponowany sposób dokumentacji uczniowskiej: 
Podręcznik: 
P= 16.5 cm x 24cm = 396 cm2 

396 cm2 x 1 350 000 000 = 534 600 000 000 cm2 = 53,46 km2 
Powierzchnia Polski: 
312 000 km2 

312 000 km2 : 53,46 km2 ≈ 5836,14 
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