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Scenariusz lekcji matematyki w I klasie LO

Temat: Trzy oblicza funkcji kwadratowej - podsumowanie
wiedzy o postaciach funkcji kwadratowej

Prowadzący: Krzysztof Buczyński
Czas trwania: 135 minut (3 x jednostka lekcyjna)
Klasa: I liceum, wiek uczniów 14-15 lat, klasa 20 osobowa

Cele zajęć:
Ogólny: podsumowanie wiadomości o postaciach funkcji kwadratowej i utrwalenie
umiejętności zamiany postaci funkcji kwadratowej.

Operacyjne - uczeń:
- zna trzy postaci (wzory) funkcji kwadratowej,
- dobiera odpowiednią metodę pracy do zadanego wzoru funkcji,
- potrafi wskazać znaczenie współczynników w każdej z postaci funkcji kwadratowej,
- uogólnia konkretny przykład na ogólne algebraiczne operacje na f. kwadratowych.

Metody i formy pracy:
- praca indywidualna,
- wykład heurystyczny,
- ćwiczenia analityczne – rozpoznanie i analiza wzorów funkcji kwadratowej

Przebieg zajęć:

Lp. Treść Czas Uwagi
1. Czynności wstępne

Sprawdzenie listy obecności. Określenie celu pracy, podanie i

zapisanie  tematu lekcji: “Trzy oblicza funkcji kwadratowej -

podsumowanie wiedzy o postaciach funkcji kwadratowej”

5 min

2. Przypomnienie wiedzy o postaciach funkcji kwadratowej -

pytania “wywołujące” do uczniów - burza mózgów

a. Jakie postaci funkcji kwadratowej znacie?

b. Jak rozpoznać we wzorze ogólnym współczynniki?

c. Co gra główną rolę w postaci kanonicznej?

d. Jakie są wzory na współrzędne wierzchołka paraboli?

5 min Metoda
“eliciting”
poznana

podczas kursu
Erasmus+
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e. Co gra główną rolę w postaci iloczynowej?

f. Czy zawsze taka występuje?

g. Jakie są wzory na wyróżnik trójmianu kwadratowego i

na pierwiastki?

“Content and
Language
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English
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3. Zadanie 1
Zapisanie na tablicy polecenia i wyznaczenie ucznia do
rozwiązania zadania.

Mając daną postać ogólną, zapisz postać kanoniczną funkcji
kwadratowej.

F(x) = x^2 + 5x - 6

Wspólne podsumowanie algorytmu postępowania:

a) wypisanie współczynników a,b,c ze wzoru ogólnego
f(x)=ax^2+bx+c

b) obliczenie współrzędnej odciętej wierzchołka
p = -b/2a

c) obliczenie współrzędnej rzędnej wierzchołka q na
jeden  wybranych sposobów:

● z własności, że q = f(p)
● ze wzoru q = -Δ/4a : w tym przypadku

najpierw należy obliczyć wartość Δ =
b^2-4ac

d) podstawienie a, p i q do wzoru na postać
kanoniczną: f(x)=a(x-p)^2+q

20 min

4. Zadanie 2
Zapisanie na tablicy polecenia i wyznaczenie ucznia do
rozwiązania zadania.

Mając daną postać ogólną, zapisz postać iloczynową funkcji
kwadratowej.

F(x) = x^2 + 5x - 6

Wspólne podsumowanie algorytmu postępowania:

a) wypisanie współczynników a,b,c ze wzoru ogólnego
f(x)=ax^2+bx+c

b) obliczenie wartości wyróżnika Δ = b^2-4ac
c) jeżeli Δ>0

20 min

Krzysztof Buczyński
Scenariusz lekcji matematyki w klasie pierwszej LO - Trzy postaci funkcji kwadratowej



Strona 3 z 5

● obliczenie wartości pierwiastków x_1 oraz

x_2 ze wzoru 𝑥 = −𝑏± ∆
2𝑎

● podstawienie a oraz pierwiastków do wzoru
na postać iloczynową: f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)

d) jeżeli Δ=0
● obliczenie wartości pierwiastka podwójnego

x_0 ze wzoru 𝑥 = −𝑏
2𝑎

● podstawienie a oraz pierwiastków do wzoru
na postać iloczynową: f(x)=a(x-x_0)^2

● Uwaga, że to tak naprawdę to samo co w c),
tyle że x_1 = x_0 oraz x_2 = x_0

e) jeżeli Δ<0
● wniosek, że nie ma postaci iloczynowej
● uwaga dla uczniów zainteresowanych: nie ma

postaci iloczynowej w liczbach rzeczywistych,
pojawia się natomiast w liczbach zespolonych,
których nie omawiamy jednak w programie szkoły
średniej.

5. Zadanie 3
Zapisanie na tablicy polecenia i wyznaczenie ucznia do
rozwiązania zadania.

Mając daną postać kanoniczną, zapisz postać ogólną funkcji
kwadratowej.

F(x) = (x+1)^2-4

Wspólne podsumowanie algorytmu postępowania.

a) rozpisujemy funkcję w postaci kanonicznej, korzystając z
jednego z dwóch wzorów skróconego mnożenia:

● (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
● (a-b)^2=a^2-2ab+b^2

b) porządkujemy wyrazy podobne
c) zapisujemy odpowiedź w postaci uporządkowanej sumy

algebraicznej f(x)=ax^2+bx+c

20 min

6. Zadanie 4
Zapisanie na tablicy polecenia i wyznaczenie ucznia do
rozwiązania zadania.

Mając daną postać kanoniczną, zapisz postać iloczynową funkcji
kwadratowej.

F(x) = (x+1)^2-4

Wspólne podsumowanie algorytmu postępowania.

20 min Metoda “two
sides of the

same piece of
paper”

poznana
podczas kursu

Erasmus+

“Content and
Language
Integrated
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I sposób: zamieniamy na postać ogólną (patrz Zadanie 3), a
następnie z ogólnej na iloczynową (patrz Zadanie 2).

II sposób: obliczamy pierwiastki wprost z postaci kanonicznej:
a(x-p)^2+q=0, czyli (x-p)^2=-q/a:

a) jeśli -q/a < 0, to stwierdzamy brak rozwiązań, a tym
samym brak postaci iloczynowej

b) jeśli -q/a=0, to stwierdzamy, że (x-p)^2=0, czyli x=p jest
jedynym pierwiastkiem (podwójnym) f. kwadratowej,
więc postać iloczynowa to f(x)=a(x-p)^2

c) jeśli -q/a>0, to pierwiastkujemy obie strony równania i
otrzymujemy:

● 𝑥
1
= 𝑝 + −𝑞

𝑎

● 𝑥
2
= 𝑝 − −𝑞

𝑎

● postać iloczynowa to: f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)

Learning +
English
Course”

Cork, Ireland,
VII 2022

7. Zadanie 5
Zapisanie na tablicy polecenia i wyznaczenie ucznia do
rozwiązania zadania.

Mając daną postać iloczynową, zapisz postać ogólną funkcji
kwadratowej.

F(x) = 4(x-1)(x+5)

Wspólne podsumowanie algorytmu postępowania.

a) dokonujemy mnożenia poszczególnych czynników
(tzw. "mnożenie nawiasów")

b) porządkujemy otrzymane wyrażenia
c) odpowiedzi udzielamy w postaci f(x)=ax^2+bx+c

20 min

7. Zadanie 6
Zapisanie na tablicy polecenia i wyznaczenie ucznia do
rozwiązania zadania.

Mając daną postać iloczynową, zapisz postać kanoniczną funkcji
kwadratowej.

F(x) = 4(x-1)(x+5)

Wspólne podsumowanie algorytmu postępowania.

a) wypisujemy współczynnik a
b) wypisujemy pierwiastki x_1 i x_2 [albo x_0]
c) obliczamy odciętą wierzchołka paraboli ze wzoru

p=(x_1+x_2)/2 [albo p=x_0]
d) obliczenie rzędnej wierzchołka paraboli ze wzoru: q =

f(p).
e) udzielenie odpowiedzi f(x) = a(x-p)^2 + q.

20 min
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Uwaga - można też postać iloczynową zamienić na ogólną
(patrz Zadanie 5), a następnie ogólną na kanoniczną (patrz
Zadanie 1)

8. Zadanie domowe

Samodzielnie wymyśl trzy wzory funkcji: pierwszy w postaci
ogólnej, drugi w postaci kanonicznej, a trzeci w postaci
iloczynowej. Stosując odpowiednie algorytmy poznane na
dzisiejszej lekcji, sprawdź, czy któreś z podanych przez
Ciebie wzorów opisują tę samą funkcję.

2 min

9. Podsumowanie lekcji

"W dzisiejszym odcinku":
1. Podsumowaliśmy wiedzę o trzech postaciach funkcji
kwadratowej.
2. Poznaliście metody pozwalające zamienić podaną postać
funkcji kwadratowej na inną.

2 min Metoda
zachęcając do
podsumowywa

nia lekcji
matematyki na

wzór
podsumowania
odcinka serialu

lub rozdziału
książki -
poznana

podczas kursu
Erasmus+

“Content and
Language
Integrated
Learning +
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Course”
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10. Ocena pracy uczniów na lekcji

Pochwalenie aktywności, umiejętności rachunkowych i
myślenia matematycznego u wybranych uczniów.
Ewentualne nagrodzenie plusami uczniów, którzy
szczególnie na to zasłużyli.

1 min
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