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ZASTOSOWANIE WZORÓW VIETE’A 

IV etap edukacji 

 

Cele kształcenia 

Cel ogólny: 

 zapoznanie z wzorami Viete’a i ich zastosowanie. 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

 bada założenia, przy których można zastosować wzory Viete’a, 

 wyznacza iloczyn i sumę pierwiastków trójmianu kwadratowego, dla, którego 

pierwiastkami są liczby 21, xx , 

 wyznacza trójmian kwadratowy, którego pierwiastkami są liczby zależne od 21, xx ,  

np. 21

1
,

1

xx
 albo 2121 , xxxx , 

 wyznacza wartości parametrów, dla których pierwiastki trójmianu spełniają zadane 

warunki, np. 
822

21
xx

, 

1
11

21 xx
. 

 

Metody kształcenia: praca z komputerem i kalkulatorem graficznym, dyskusja. 

Formy pracy: indywidualna, w grupach, zbiorowa. 

Czas pracy: 2 godziny dydaktyczne. 

Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny i laptop, kalkulator graficzny, aplikacja 

komputerowa, np. Derive, tablica, zbiór zadań. 

 

Przebieg zajęć: 

1.  Wprowadzenie i sprawy organizacyjne: 

 sprawdzenie listy obecności, 

 uruchomienie aplikacji komputerowej, 

 sformułowanie tematu oraz celów lekcji. 



2.  Przypomnienie podstawowych własności trójmianu kwadratowego. Przypomnienie 

wzorów Viete’a. Omówienie pracy domowej.  

 Nauczyciel sprawdza znajomość podstawowych pojęć i własności związanych 

z funkcją kwadratową: co to jest trójmian kwadratowy; co to jest postać ogólna, 

kanoniczna i iloczynowa trójmianu; kiedy trójmian ma pierwiastki. Nauczyciel prosi 

o odpowiedź wskazanego ucznia, który odpowiada ze swojego miejsca. Jeśli pojawia 

się usterka lub błąd, kolega/koleżanka z ławki może dokonać korekty.  

 Nauczyciel prosi  wybranego ucznia o zapisanie na tablicy wzorów Viete’a. 

 Sprawdzenie pracy domowej: nauczyciel prosi do tablicy ucznia i prosi o rozwiązanie 

jednego z zadań (jeśli uczeń rozwiązuje problem bezbłędnie lub z niewielkim 

wsparciem innych, można przystąpić do następnego etapu lekcji w przeciwnym razie 

kolejny uczeń jest proszony o rozwiązanie zadania). Następnie uczniowie mogą 

zgłaszać pytania dotyczące pozostałych zadań pracy domowej.  

3.  Rozwiązywanie zadań związanych z zastosowaniem wzorów Viete’a (bez parametrów): 

 Wybrany uczeń rozwiązuje na tablicy zadanie: Bez obliczania pierwiastków 21, xx  

trójmianu 753)( 2 xxxf  zapisz wzór funkcji kwadratowej, której pierwiastkami 

będą liczby 
21

1
,

1

xx
. Po rozwiązaniu zadania uczeń weryfikuje poprawność 

otrzymanego wyniku, korzystając z aplikacji komputerowej lub kalkulatora 

graficznego. W przypadku błędu wszyscy uczniowie dyskutują nad kolejnymi etapami 

rozwiązania zadania. W przypadku poprawnego rozwiązania zadania nauczyciel 

i uczniowie obserwujący działanie ucznia mogą zadać dodatkowe pytania.  

 Klasa jest dzielona na 4-osobowe grupy; każda z grup otrzymuje dyspozycję 

rozwiązania wskazanego przez nauczyciela jednego z trzech zadań badających 

analogiczne umiejętności jak zadanie wcześniejsze. W trakcie rozwiązywania zadań 

uczniowie mogą zadawać pytania nauczycielowi oraz korzystać z komputera lub 

kalkulatora graficznego. Na rozwiązanie zadania uczniowie mają około 7 minut. 

Następnie przedstawiciele grup dyktują „swoje” zadania. Po każdej wypowiedzi jest 

czas na pytania ze strony klasy. Odpowiedzi udziela referujący uczeń z ewentualną 

pomocą kolegi/koleżanki z grupy lub nauczyciela. 

Przerwa 

  



4.  Rozwiązywanie zadań z parametrem związanych z zastosowaniem wzorów Viete’a.  

 Nauczyciel rozwiązuje na tablicy zadanie:  Wyznacz wszystkie wartości parametru m, 

dla których pierwiastki 21, xx  równania 042 mxx  spełniają warunek 

2121
222 xxxx . Rozwiązanie zadania oraz każdy etap tego rozwiązania jest 

poprzedzony dyskusją z klasą nad zapisaniem wymaganych warunków.   

 Każda z 4 osobowych grup otrzymuje dyspozycję rozwiązania wskazanego przez 

nauczyciela jednego z dwóch zadań badających analogiczne umiejętności jak zadanie 

wcześniejsze. W trakcie rozwiązywania zadań można zadawać pytania nauczycielowi 

oraz korzystać z komputera lub kalkulatora graficznego. Na rozwiązanie zadania 

uczniowie mają około 10 minut. Następnie przedstawiciele grup dyktują „swoje” 

zadanie klasie i referują rozwiązanie. Po każdej wypowiedzi jest czas na pytania ze 

strony klasy. Odpowiedzi udziela uczeń referujący z ewentualną pomocą 

kolegi/koleżanki z grupy lub nauczyciela. 

5.  Podsumowanie lekcji i sformułowanie pracy domowej: 

 dyskusja nad tematyką lekcji, uczniowie zadają ewentualne pytania nauczycielowi, 

 sformułowanie pracy domowej – uczniowie zapoznają się z zadaniami i ewentualnie 

formułują pytania, 

 ewaluacja zajęć: na tarczy strzelniczej, wykorzystanej na początku zajęć, uczestnicy 

zaznaczają poprzez postawienie znaku X kolorem czerwonym, poziom swojej wiedzy  

i umiejętności nt. struktury i innych wymagań dotyczących programu nauczania, gdzie 

środek tarczy oznacza wiem wszystko. 

Spis zalecanej literatury: 

1. Zbiór zadań z matematyki dla klasy II liceum i technikum, zakres podstawowy 

i rozszerzony.  

 


