PROIECT DIDACTIC

Clasa : a XI-a, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Subiectul de studiu: Elemente de analiză matematică
Unitatea de învăţare: Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Lecția: Puncte de extrem. Aplicaţii
Tipul lectiei: de formare de priceperi şi deprinderi
Durata: 50 min.
COMPETENȚE GENERALE :
a) identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în
care au fost definite;
b) prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în
enunţuri matematice;
c) utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete;
d) analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă în scopul
găsirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor.
COMPETENTE SPECIFICE:
a) exprimarea cu ajutorul noţiunilor de limită, continuitate, derivabilitate, monotonie, a
unor proprietăţi cantitative şi calitative ale unei funcţii..
b) studierea unor funcţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ utilizând diverse
procedee: majorări, minorări pe un interval dat, proprietăţile algebrice şi de ordine ale
mulţimii numerelor reale în studiul calitativ local, utilizarea reprezentării grafice a
unei funcţii pentru verificarea unor rezultate şi pentru identificarea unor proprietăţi.
c) aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Elevii să fie capabili:
a) să aplice algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvări de probleme;
b) să determine punctele de extrem ale unei funcţii;
c) să utilizeze noţiunea de punct de extrem al unei funcţii în rezolvarea exerciţiilor.
STRATEGII DIDACTICE:
▪
▪
▪

Forme de organizare a activității elevilor: frontală, pe grupe;
Metode şi procedee: conversația euristică, problematizarea, explicația, exercițiul
euristic,
Resurse: tablă, cretă, fișe de lucru, flipchart, markere colorate, culegere, manual,
portofoliile elevilor.

Stilul vizual de învăţare va fi favorizat de vizualizarea şi organizarea personalizată a
informaţiilor scrise, sublinierea şi folosirea culorilor.

Stilul auditiv de învăţare va fi favorizat de ascultarea altor persoane care redau sau
explică informaţiile, exprimarea orală a modului de înţelegere a informaţiei.
Stilul practic de învăţare va fi favorizat de aplicarea în practică a cunoştinţelor învăţate
şi de reorganizarea informaţiilor în varianta unei pânze de păianjen.
BIBLIOGRAFIE
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Programa școlară pentru clasa a XI-a ;
Burtea M., Burtea Georgeta, Manual pentruclasa a XI-a, Editura Prior&Books
Educațional, București, 2011;
Burtea M., Burtea G. - Culegere de matematică, clasa a XI-a , Ed. Campion, Piteşti,
2011;
***Ghid de pregătire Bacalaureat Matematică M2, Ed. Campion, Bucureşti, 2009.
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Clasa a XI-a (profil real, specializarea ştiinţe ale naturii)
Disciplina: MATEMATICĂ
Tema: PUNTE DE EXTREM. APLICAŢII
FIŞA DE LUCRU NR. 1
1) Analizând tabelul de variaţie al unei funcţii f, specificaţi dacă aceasta admite puncte
de extrem (local sau global) şi în caz afirmativ determinaţi-le. Justificaţi răspunsul!
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FIŞA DE LUCRU NR. 2
1) Analizând tabelul de variaţie al unei funcţii f, specificaţi dacă aceasta admite puncte
de extrem (local sau global) şi în caz afirmativ determinaţi-le. Justificaţi răspunsul!
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2) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei : ∗ →
3) Să se demonstreze că funcţia :
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este mărginită.

FIŞA DE LUCRU NR. 3
1) Analizând tabelul de variaţie al unei funcţii f, specificaţi dacă aceasta admite puncte
de extrem (local sau global) şi în caz afirmativ determinaţi-le. Justificaţi răspunsul!
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2) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei : → , dată prin
3) Să se demonstreze că funcţia : *0, ∞ → *0, ∞ , dată prin
1 este bijectivă.
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