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CO JEST SKALA?

Zanim jeszcze zacząłeś naukę w szkole, zapewne malowałeś na papierze 
różne obrazki – psa, kota, słonia, drzewo, dom, samochód itp. I już wtedy 
w swoich rysunkach używałeś skali, ponieważ pomniejszałeś obrazy wyżej 
wymienionych obiektów, tak aby zmieściły się one na kartce papieru.

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, 
planów, musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki 
zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które 
obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy 
w powiększeniu. W tym celu stosujemy pewną skalę.

Skala określa, ile razy wszystkie 
wymiary przedmiotu lub rysunku 
zostały zwiększone lub 
zmniejszone.



CO TO 
JEST SKALA?

Wokół nas jest bardzo dużo przedmiotów, które są wykonane „w skali”, czyli wymiary rzeczywiste danego 
przedmiotu są np. pomniejszone lub powiększone.

Przykładem są nasze zabawki: samochody, meble dla lalek, itp.
W sklepach z gadżetami i zabawkami bardzo często możemy zobaczyć takie produkty, które są 
powiększeniem lub pomniejszeniem przedmiotów używanych na co dzień… spinacze, karty do gry, ołówki, 
gumki itp. Na pewno je widzieliście…

Lekcja o skali – dokonywanie pomiarów mebli 
dla lalek…

Wasza koleżanka Magda 
zainspirowana lekcją wykonała 
przybory szkolne dla swojej lalki ☺



CO JEST SKALA?
Najważniejsze jednak jest to, że pomniejszanie lub powiększanie w skali to 
proporcjonalne powiększenie lub pomniejszenie każdego rozmiaru danego obiektu.

Zastanów się, która pszczoła jest powiększeniem pszczoły nr 1 i dlaczego?

pszczoła nr 3

pszczoła nr 2

pszczoła nr 1

pszczoła nr 4



Pamiętasz, co się stało z nosem Pinokia, gdy Pinokio  skłamał? 
Jego nos wydłużał się dwukrotnie…

PINOKIO 
PRZED KŁAMSTWEM

PINOKIO 
PO KŁAMSTWIE

A co by się stało, gdyby nos Pinokia, zamiast się wydłużać, 
powiększałby się dwukrotnie  po każdym kolejnym 
kłamstwie???



CO JEST SKALA?

https://www.youtube.com/watch?v=XjbMpzyru2E

https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-skala-obliczanie-dlugosci-odcinkow-w-skali/D6vX2s0mH

https://www.youtube.com/watch?v=u77UY0LQb4U

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 
naciśnij na linki poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=XjbMpzyru2E
https://epodreczniki.pl/a/co-to-jest-skala-obliczanie-dlugosci-odcinkow-w-skali/D6vX2s0mH
https://www.youtube.com/watch?v=u77UY0LQb4U


Możesz spróbować rysowania wzorów 
w  powiększeniu lub pomniejszeniu np. taki:         lub taki:

Do tej zabawy potrzebujesz kartki w „małą” i „dużą” kratkę…



A teraz zapraszam do… „czarowania” ☺

Przygotuj się na przygodę …

w Krainie LILIPUTÓW I OLBRZYMÓW

❑ Przygotuj kartkę i kredki

❑ Podziel kartkę na dwie równe części

❑ Na każdej połowie kartki narysuj taką samą postać (np. jak na rysunkach powyżej)

❑ Na pierwszej części dorysuj elementy, które sprawią, że postać będzie „odbierana” jako bardzo 
mała - jak krasnoludek ☺

❑ Na drugiej części dorysuj elementy, które sprawią, że postać będzie „odebrana”, jako bardzo duża 
– będzie olbrzymem ☺

❑ Jeśli chcesz i potrafisz, możesz oszacować w jakiej skali postać została przedstawiona (w 
stosunku do otaczających ją przedmiotów, obiektów.



Możesz też spróbować narysować 
konkretny obiekt o znanych Ci wymiarach 
w takiej skali, by „zmieścił się” na kartce 
z zeszytu…

Obok praca czwartoklasisty – statek
TITANIC w skali 1:1500, co oznacza, że
wszystkie rzeczywiste wymiary tego
statku zostały pomniejszone 1500 razy…



Życzę miłej zabawy …


