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Înțelegerea matematicii utilizând aplicația GeoGebra

Clasa a VIII-a - Funcții de tipul f:R→R, f(x)= ax+b
Tipul lecției - Mixtă

Introducere
În această lecție, elevii îşi vor consolida noţiunile despre reprezentarea geometrică a graficului unei
funcţii liniare, definită pe mulţimi finite şi pe R. Elevii vor învăţa să analizeze grafice, să rezolve
probleme de calcul a distanţelor, ariilor, folosindu-se de graficul funcţiei liniare. Elevii vor lucra
individual și în perechi. Se recomandă ca profesorul să fie familiarizat cu jocul GeoGebra, să
pregătescă înainte de a începe lecția tabletele cu jocul GeoGebra, foile de flipchart cu exemple și
fișele de lucru pentru elevi.
Întrebări esențiale:

Ce simbolizează o funcție?

Cum vom determina mulțimea graficului pentru o funcție?

Cum se verifică apartenența unui punct pe graficul unei funcții?

Cum se determină aria unui triunghi folosindu-se de graficul unei funcții?
Competențe generale și specifice:
CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a
unei situaţii concrete;
CS 2. Reprezentarea în diverse moduri a unor corespondenţe şi/sau a unor funcţii în scopul
caracterizării acestora;
CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora;
CS 2. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor noţiuni de geometrie plană;
CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din
diferite domenii;
CS 2. Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor sau a sistemelor
de ecuaţii, rezolvarea acestora şi interpretarea rezultatului obţinut.
Competențe derivate:



Reprezentarea grafică a funcţiei, f : R →R, f (x) = ax + b, a, b∈R, într-un sistem de axe
perpendiculare xOy;
Determinarea coordonatelor punctelor de intersecţie ale graficului unei funcţii de forma f:R→R, f



(x) = ax + b, a, b∈R cu axele de coordonate;
Aflarea ariei suprafeței determinată de graficul unor funcţii de forma f:R→ R, f (x) = ax + b, a,
b∈R* şi axele sistemului de coordonate.
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Strategia didactică:
a) Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, problematizarea;
b) Forme de organizare: frontală, individuală;
c) Resurse materiale: flipchart, echer, broşură (fişă de lucru), fişă de sistematizare;
d) Metode de evaluare: observare sistematică, analiza răspunsurilor date, analiza scrisă.
Concepte abordate:
 Funcția
 Graficul unei funcții
 Determinarea apartenenței unui punct de grafic
 Determinarea ariei
 Determinarea măsurii de unghiuri
Desfășurarea lecției
1. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției
Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu
Timp: 10 minute
atenție și curiozitate maximă
Materiale: Anexa 1
Metoda: Conversația, explicația, exercițiul
Concepte: Noțiunea de funcție,
graficul unei funcții, determinarea ariei
triunghiul determinat de graficul
funcției și axele de coordonate
Elevii vor fi introduși în atmosfera lecției prin primirea unei fișe de lucru care va cuprinde aspecte
legate de noțiunea de funcții.
2. Dirijarea învățării
Scop: Elevii să identifice funcţia liniară, să
reprezinte grafic funcţia liniară folosind jocul
GeoGebra, să înţeleagă cum se modifică
graficul funcţiei dacă modificăm domeniul de
definiţie, să urmărească pe grafic date
necesare rezolvării problemelor
Metoda: Conversația, demonstraţia, exercițiul,
modelarea, simularea pe tabletă

Timp: 27 minute
Materiale: Tabla, cretă, tableta și fișa 2

Concepte: Funcţia liniară, graficul funcţiei
liniare

Aici elevi vor găsi câteva aspecte teoretice: noțiunea de funcție este una dintre cele mai importante
noțiuni din matematică.
Este prezentat un tabel în care este redată deformarea elastică a unui resort (Δl) ce depinde de forța
deformatoare (F):
F(N)
Δl(cm)

3
1

6
2

9
3

12
4

Vom spune că alungirea resortului este în funcție de forța deformatoare. O astfel de corespondență
între elementele a două mulțimi este avută în vedere pentru a defini o funcție.
DEFINIȚIE: Fie A și B două mulțimi nevide. O corespondență (lege) care asociază fiecărui
element din A un singur element din B se numește funcție definită pe A cu valori în B.
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Notăm o funcție f definită pe mulțimea A cu valori în mulțimea B astfel: f:A→R. Citim f definită
pe A cu valori în B. Mulțimea A se numește domeniul de definiție al funcției f, iar mulțimea B se
numește codomeniul funcției.
Elevii își scriu pe caiete toate explicațiile date de către profesor.
Se dau câteva exemple de funcții, pe care elevi le vor nota pe caiete.
1. Se consideră funcția f:R→R, f(x)=x-3.
2. Se consideră funcția f:R→R, f(x)=x+1.
3. Se consideră funcția f dată sub forma unui tabel.
Exprimați legea de corespondență.
a)
x
0
1
2
f(x)
0
1
4
b)
x
f(x)

1
1

4
2

9
3

16
4

25
5

36
6

Se fac următoarele observații:
 Domeniul de definiție
 Codomeniul (mulțimea în care funcția ia valori)
 Legea de corespondență
GRAFICUL UNEI FUNCȚII. REPREZENTAREA GRAFICĂ
DEFINIȚIE: Fie f:A→B o funcție.
Mulțimea Gf={(x,f(x))/xϵA} se numește graficul funcției f.
Exemplu: Să se reprezinte grafic funcția f:{-2,-1,0}→R, f(x)=2x-1.
Graficul funcției?
 Exemple:
1) Funcţia f : R  R, f ( x)  2 x  1
2) Funcţia f : R  R, f ( x)  x
3) Funcţia f : R  R, f ( x)  4 funcție constantă
Se rezolvă pe rând la tablă exemplele.
Reprezentarea grafică a funcţiei
f : R  R, f ( x)  ax  b, a  0
1. Pentru reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sunt suficiente două puncte, deoarece o dreaptă
este determinată de două puncte.
Exemplu: f : R  R, f ( x)  2 x  1
f (1)  2 1  1  3  A 1,3

f (2)  2  2  1  5  B  2,5 
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2. Reprezentarea graficului funcţiei de
gradul I cu ajutorul intersecţiilor cu axele de coordonate.
Intersecţia cu axa absciselor Ox: y  f ( x)  0  ax  b  0  x   b  A   b , 0 
a

 a



Intersecţia cu axa ordonatelor Oy:
x  0  f  0   b  B(0; b)
Se reprezintă grafic punctele şi apoi se trasează dreapta ce trece prin cele două puncte.
Exemplu:
Să se traseze graficul funcţiei f : R  R, f ( x)  2 x  4
4

Intersecţia cu axa Ox: y  f ( x)  0  2 x  4  0  x   2 ,
x  2  A  2, 0 

Intersecţia cu axa Oy: x  0  f  0   4  B(0; 4)



Observaţie:
Graficul funcţiei f : R  R, f ( x)  x este numit prima bisectoare.
Graficul funcţiei f : R  R, f ( x)   x este numit a doua bisectoare.
 Observaţie:
Pentru a arăta că trei puncte sunt coliniare, determinăm o funcţie de gradul
I f : R  R, f ( x)  ax  b , apoi verificăm dacă al treilea punct aparţine graficului acestei funcţii.
 Aplicaţie:
Verifică dacă punctele A  2,3 , B(0; 1), C  2, 5  sunt coliniare.
Considerăm funcţia f : R  R, f ( x)  ax  b al cărei grafic conţine punctele A  2,3 , B(0; 1)
f (2)  a  2  b  3
f (0)  a  0  b= -1. Deci b  1 şi 2a   1  3  a  2
f : R  R, f ( x)  2 x  1
Verificăm dacă şi cel de-al treilea punct aparţine graficului funcţiei f:
f (2)  2  2   1  5 .

Deci punctele sunt coliniare.
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3. Dirijarea învățării și fixarea cunoștințelor
Scop: Elevii să aplice cunoştiinţele legate
Timp: 35 minute
de noțiunea de funcții, respectiv graficul
Materiale: Tableta și fișa de lucrul propusă
unei funcții
spre rezolvare
Metoda: Conversația, demonstraţia,
Concepte: Ecuaţia, ecuaţia de gradul I cu o
exercițiul pe tabletă, activitate independentă necunosută, soluţie, mulţimea soluţiilor,
ecuaţii echivalente
Pentru a determina graficul funcției, vom parcurge următori pași:
Pasul 1 - Deschiderea aplicației.

Pasul 2 - Determinarea valorilor f(-2), f(-1), f(0).
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După exemplificarea rezolvări, elevii primesc fișa de lucru 1 și vor avea de efectut exercițiul 1 din fișă,
restul rămânând ca temă pentru acasă.
FIȘA DE LUCRU 1
1. Fie funcţia f:RR, f(x)=x+3:
a) Reprezentaţi geometric funcţia într-un sistem de axe xOy.
b) Rezolvaţi în R inecuaţia f(x) -1.
c) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi axele de coordonate.
2. Dacă f:RR, f(x)=3x+5,g(x)=x-1, atunci: Gf  Gg=M(x;y) . Determinați coordonatele punctului de
intersecție a graficelor celor două funcții.
3. Fie funcția f:R→R, f(x)= 5x-2.
a) Gf;
b) f(a)+f(a+1)=f(a-2). Determinați valoarea a=?

4. Fie funcţia f:RR, f(x)=x+3
a) Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe xOy.
b) Rezolvaţi în R inecuaţia f(x) -1.
c) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi axele de coordonate.
Elevi vor începe să rezolve sarcinile de lucru din fișa de lucru, pentru început vor introduce textul
funcției propuse, textul se află în partea stângă a capturii făcute pe ecran. Se definesc cele două
variabile ale funcției f(x), vorbim aici despre a și b.
Elevii vor fi întrebați de către profesor ce se întâmplă cu graficul funcției dacă aceste două valori se
vor modifica. Elevii vor avea posibilitatea să modifice valorile variabilelor a și b și vor putea observa
cu ochiul liber că graficul funcției f(x) se modifică.
a) Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe xOy.
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b) Rezolvaţi în R inecuaţia f(x)≤-1

c) Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi axele de coordonate.

Întrebări de reflecție și analiză:

Cum vi s-au părut sarcinile de lucru de astăzi?

Cum vi s-a părut lecția de astăzi?

Ce a trebuit să faceţi ca să treceţi de la un nivel la altul?
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Credeți că prin intermediul acestei aplicații ați înteles mai bine lecția de astăzi?
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Fişă de lucru
Funcţii de tipul ƒ:ℝ →ℝ, ƒ(x) = ax + b. Aplicaţii
1. Fie funcţia ƒ:ℝ →ℝ, ƒ(x) = 5x – 2.
a. Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe xOy.
b. Determinaţi coordonatele punctelor de intersecţie ale graficului funcţiei cu axele
de coordonate.
2. Fie funcţia ƒ:ℝ→ℝ, ƒ(x) = x +3
a. Reprezentaţi geometric funcţia într-un sistem de axe xOy.
b. Rezolvaţi în ℝ inecuaţia ƒ(x)  5.
c. Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi axele de coordonate.
3. Fie funcţia ƒ:ℝ→ℝ, ƒ(x) = ax + b
a. Determinaţi a, b  ℝ ştiind că graficul funcţiei trece prin punctele A(0, 2) şi
B(1, 3).
b. Reprezentaţi grafic funcţia într-un sistem de axe xOy.
c. Calculaţi aria triunghiului determinat de graficul funcţiei şi axele de coordonate.
d. Calculaţi distanţa de la originea sistemului de axe la graficul funcţiei.
e. Verificaţi dacă F(-3,-1) şi G(4, 5) aparţin graficului funcţiei.

9

Fişă de sistematizare
1) Reprezentarea geometrică a graficului unei funcţii de forma ƒ:ℝ→ℝ, ƒ(x) = ax + b este
..............................................................................................................................................
2) Punctul R(6; 8) ∈ Gf dacă şi numai dacă ………………………........................................
3) Dacă ƒ:ℝ→ℝ, ƒ(x) = 2x + 7 şi g:ℝ→ℝ, g(x) = 4x – 3, atunci:
a) Gf ∩ Ox = A(….; …);
b) Gf ∩ Oy = B(….; …);
c) Gf ∩ Gg = C(….; …).
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