
Poniedziałek, 04.05.2020r. 

Temat: Funkcja kwadratowa - zadania. 

Cel lekcji: 

Uczeń: 

 wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji 

lub o jej wykresie; 

  interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci 

kanonicznej, w postaci ogólnej ; 

 wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale 

domkniętym; 

Pomoc do kolejnego zadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Zadanie 5 str. 206 

Pomoc do kolejnego zadania: 

Odczytaj z wykresu miejsca zerowe a następnie zapisz wzór funkcji w postaci iloczynowej. 

Określ również czy współczynnik a jest dodatni, czy ujemny.  

Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Zadanie 1 

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f. 

 

Funkcja f jest określona wzorem: 

A. f(x)= 2(x - 2)(x - 5)                                                 C.  f(x)= -2(x - 2)(x - 5) 

B. f(x)= 2(x + 2)(x - 5)                                                D.  f(x)=- 2(x - 2)(x + 5) 

 

Pomoc do kolejnego zadania: 

Oblicz pole zaznaczonego prostokąta: 



 

Do rozwiązania tego zadania musimy znaleźć miejsca zerowe narysowanej funkcji 

kwadratowej i wierzchołek paraboli.  

 

Mamy zatem: 

 

Ponieważ miejscami zerowymi tej funkcji są  x1= -3  i  x2= 1 zatem bok narysowanego 

prostokąta odczytany z osi OX ma 4(jest to odległość między miejscami zerowymi), długość 

drugiego boku odczytujemy z osi OY (jest to odległość wierzchołka paraboli od osi OX) i 

widzimy, że wynosi ona  również 4.  Narysowany prostokąt jest zatem kwadratem o boku 4.  

Obliczymy teraz pole zaznaczonego kwadratu: 

P= 4 · 4 = 16 



Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Zad. 11 str. 206 

 

 

 

Wtorek, 05.05.2020r. 

Temat: Funkcja kwadratowa – zadania utrwalające. 

Cel lekcji: 

Uczeń: 

 wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie pewnych informacji o tej funkcji 

lub o jej wykresie; 

  interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci 

kanonicznej, w postaci ogólnej ; 

 wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w przedziale 

domkniętym; 

Zadania do wykonania: 

Zadanie 1 

 

 



Zadanie 2 

 

Podpowiedź do tego zadania:   (zbiór wartości odczytujemy z osi OY) 

 

Zadanie 3 

 

Podpowiedź do tego zadania: 

Rozwiązując zadanie zaczynamy od wykorzystania zależności f(3)=4.  Podstawiamy zatem  

za x=3 i  za f(x)=4 do wzoru funkcji f(x)= x
2
+x+c.Obliczamy teraz wartość c.                                                   

Wystarczy teraz podstawić za x=1 i obliczyć  f(1) 

 

Zadanie 4 

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej f(x)=x
2
-6x+3                                 

w przedziale <0,4>. 



Podpowiedź do tego zadania: 

Robimy je w ten sam sposób jak zad. 12 str. 201 

Zaczynamy od określenia, czy ramiona paraboli skierowane są do dołu, czy do góry. 

Następnie szukamy wierzchołka paraboli. W ostatnim etapie obliczamy f(0) oraz f(4), aby 

zobaczyć jak funkcja zachowuje się na krańcach przedziałów i szkicujemy sobie dla 

ułatwienia jej wykres. Mając wykres łatwo odczytać wartość największą i najmniejszą. 

 

Zadanie 5 

Liczby 1 i -3 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f . Oblicz 
    

    
 .   

Podpowiedź do tego zadania: 

Liczby (-1) i 3 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f . Oblicz
    

     
 .       

 

Znamy miejsca zerowe funkcji kwadratowej . Są to liczby (-1) i 3. Miejsce 

zerowe funkcji jest to punkt, w którym  y=0. Mamy wiec układ równań: 

 

Obliczamy teraz wartości funkcji y= f(x) dla x= 6 oraz x=12  podstawiając pod  wyrażenie 

f(x) = ax
2
 – 2ax -3a 

 

  

 



Piątek, 08.05.2020r. 

Temat: Nierówności kwadratowe. 

Cel lekcji: 

Uczeń: 

 rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą; 

Dzisiejszą lekcję rozpoczynamy od wykonania notatki: 

 

 

 

Aby rozwiązać nierówność kwadratową: 

1. uporządkować trójmian kwadratowy, 

2. wyznaczyć miejsca zerowe trójmianu kwadratowego, 

3. naszkicować parabolę, 

4. podać zbiór rozwiązań nierówności. 

Uruchamiamy aplikację dzięki, której możemy zobaczyć jak wyznacza się zbiór rozwiązań 

nierówności: 

https://www.geogebra.org/m/auNaF37q 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/auNaF37q


Zapamiętaj! 

1. Najpierw nierówność uporządkuj. 

2. Znajdź miejsca zerowe trójmianu. 

3. Narysuj wykres nierówności. 

4. Popatrz uważnie na znak nierówności i ustal interesującą Cię część wykresu. 

5. Zapisz odpowiedni przedział lub sumę przedziałów (< lub > przedział otwarty; ≤ lub ≥ 

przedział domknięty). 

 

Zadania do samodzielnego wykonania: 

Zadanie 1 str. 211 

Zadanie 2 str. 211 (pkt e i f dla chętnych) 

Zadanie 3 str. 211 

Pomoc do zadania 3 str 211 przykład g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc do zadania 3 str 211 przykład i  



 


