
Temat: Zbiór wartości funkcji liczbowej. Najmniejsza i największa wartość funkcji. 
(wideokonferencja).

V. Funkcje. Uczeń:
4) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, przedziały 
monotoniczności, przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości większe (nie mniejsze) lub 
mniejsze (nie większe) od danej liczby, największe i najmniejsze wartości funkcji (o ile istnieją) 
w danym przedziale domkniętym oraz argumenty, dla których wartości największe i najmniejsze są 
przez funkcję przyjmowane.

Czas
45 minut

Cel ogólny
Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, 
jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.

Cele szczegółowe
1.Odczytywanie zbioru wartości funkcji z wykresu.
2. Wyznaczanie najmniejszej oraz największej wartości na postawie wykresu.
Efekty uczenia
Uczeń:
- odczytuje zbiór wartości funkcji z wykresu.
- określa, czy funkcja ma wartość największą/najmniejszą
- wyznacza najmniejszą oraz największą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym,
- wyznacza argumenty, dla których wartości największe oraz  najmniejsze są przez funkcję 
przyjmowane.
- oblicza wartość funkcji dla danego argumentu

Realizacja tematu:
Nauczyciel informuje uczniów, że celem lekcji jest wyznaczanie zbioru wartości funkcji oraz 
wartości największej i najmniejszej funkcji.

Nauczyciel przesyła uczniom zdjęcie strony podręcznika, na której jest instrukcja wyznaczania 
zbioru wartości funkcji na podstawie jej wykresu.
Uczniowie czytają samodzielnie instrukcję. Po jakimś czasie jeden z uczniów czyta całej klasie tą 
instrukcję i na jej podstawie na przesłanym przez nauczyciela rysunku zaznacza zbiór wartości.

Po zaznaczeniu ZW na osi OY zapisujemy go za pomocą przedziału liczbowego.

Nauczyciel tłumaczy pojęcia wartości największej i wartości najmniejszej (w zależności od tego 
czy ZW jest przedziałem otwartym, czy domkniętym) i w wyniku W wyniku tego tablica online 
może wyglądać np. tak:



Nauczyciel wraz z uczniami wybiera jakiś  podpunkt zadania 1 (wyznaczanie zbioru wartości 
funkcji danej wzorem o skończonej dziedzinie) 
Korzystając z tablicy interaktywnej uczeń wyznacza wartości funkcji dla podanych argumentów. 
(wyznaczone wartości można zebrać w tabeli) i wyznacza ZW. 
Kolejnym rozwiązywanym zadaniem jest zadanie 2. W każdym podpunkcie uczniowie z pomocą 
nauczyciela lub samodzielnie zaznaczają zbiór wartości funkcji na osi OY a następnie zapisują 
wynik w postaci przedziału. 

Efekt tych działań może wyglądać na przykład tak:



 W kolejnym, ostatnim już zadaniu utrwalamy nowe wiadomości a także wracamy do własności 
omawianych na poprzednich lekcjach tzn. do wyznaczania dziedziny funkcji, odczytywania 
wartości funkcji dla ustalonego argumentu oraz odczytywania dla jakiego argumentu funkcja 
przyjmuje daną wartość. Uczniowie samodzielnie lub przy pomocy naczyciela zaznaczają 
potrzebne punkty na wykresie funkcji i odczytują rozwiązania. Wynik tych działań możę wyglądać 
na przykład tak.

Podsumowanie:
Przypominamy w jaki sposób z wykresu funkcji odczytujemy jej Zbiór Wartości, wartośc 
największą i wartość najmniejszą.


