
 

Scenariusz lekcji matematyki w ramach programu „Aktywna tablica” 

Przedmiot: Matematyka 

Klasa: IIaG Szkoła Branżowa (Lekcja w ramach zdalnego nauczania) 

Nauczyciel prowadzący: mgr Grzegorz Folwarski 

Czas trwania: 45min. 

Data: 03.02.2021 

Dział programowy: Funkcja kwadratowa 

 

Temat: Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. 

 

Cele ogólne 

 Rozumowanie i argumentacja. 

Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków. 

 Użycie i tworzenie strategii. 

Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. 

 Stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć 

matematycznych. 

Cele szczegółowe 

 szkicuje wykres funkcji kwadratowej, korzystając z jej wzoru; 

 interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci w 

postaci ogólnej  

 obliczy miejsca zerowe funkcji kwadratowej; 

Formy nauczania: 

 praca indywidualna i zbiorowa uczniów z wykorzystaniem TI. 

Metody 

 Analiza sytuacyjna 

 Ćwiczeniowa 

 

Pomoce dydaktyczne: 

 Laptop, ipad 

 Platforma meet.google 

 Platforma Classroom 

 Program geogebra  

 Plansze interaktywne. 

 

 



 

Efekty uczenia 

Uczeń: 

 szkicuje wykresy funkcji kwadratowej na podstawie danego jej wzoru oraz 

odczytuje miejsca zerowe z wykresu funkcji, 

 określa liczbę miejsc zerowych funkcji na podstawie wyróżnika trójmianu 

kwadratowego, oblicza miejsca zerowe (o ile istnieją). 

Etapy lekcji  

Część wstępna 

 Uczniowie przypominają pojęcia: miejsca zerowego funkcji, funkcji kwadratowej oraz 

wyróżnika trójmianu kwadratowego. 

miejsce zerowe funkcji to taki jej argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. 

Graficznie jest to punkt przecięcia się wykresu z osią OX, 

funkcja kwadratowa, to funkcja określona wzorem              , gdzie a, b, c to 

liczby rzeczywiste i a jest liczbą różna od zera. Wykresem tej funkcji jest parabola, 

wyróżnikiem trójmianu kwadratowego nazywamy liczbę oznaczoną symbolem Δ  

Realizacja lekcji  

1. Rysujemy wykresy funkcji kwadratowych w programie geogebra  

a)              

b)              

c)             

 

 



 

2. Na podstawie wykresów uczniowie określają ile miejsc zerowych może mieć funkcja 

kwadratowa. 

Uczniowie wyznaczają wartości wyróżników kwadratowych 

a)                     

b)                                    

c)                                       

 

3. Uczniowie wyznaczają  wyróżniki kwadratowe  funkcji kwadratowych korzystamy z plansz 

interaktywnych 

  

 

4. Uczniowie z pomocą nauczyciela formują zależność między ilością miejsc zerowych i 

wyznacznikiem funkcji kwadratowej  

 



 

5. Uczniowie wyznaczają miejsca zerowe (praca z całym zespołem z użyciem plansz 

interaktywnych): 

  

 

 

 

Podsumowanie  

Uczniowie w zeszytach przedmiotowych wyznaczają samodzielnie miejsca zerowe funkcji z 

punktu 1. 

a)                     

b)                                    

c)                                       

Opracowanie : mgr Grzegorz Folwarski 

 


