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1. Argument didactic 

 

Realizarea graficelor unor funcții matematice cu ajutorul calculului tabelar, va permite elevilor 

aprofundarea cunoştințelor dobândite la lecțiile de TIC şi formarea unor conexiuni interdisciplinare. 

2. Graficul funcţiei de gradul al II-lea 

 

Vom lua ca exemplu următoarea funcție de gradul al II-lea: 

f1 : R  R, data de f1(x)=x2 – 6x + 8 

Pentru a construi graficul acestei funcții va trebui să creăm tabelul de valori. Acest tabel va conține 

intersecțiile cu axele Ox, Oy coordonatele vârfului parabolei, precum şi alte valori, în funcție de 

dorința fiecărui utilizator. Pentru funcția de mai sus un exemplu de date pe care le puteți introduce in 

foaia de calcul tabelar este prezentat mai jos 

 

Tabel date funcția de gradul al II-lea 

şi îl puteți accesa folosind resursa Tabel_date_functia_de_gradul_II făcând clic aici. 



După introducerea valorilor pentru  abscisă pe prima coloană (coloana A) în celula B2 se va introduce 

formula de calcul pentru ordonată, iar apoi această formulă va fi copiată sau trasă în jos pentru a 

acoperi toate valorile abscisei. 

 

formula de calcul pentru f(x)  

Pentru a accesa formula de calcul pentru f(x) clic aici 

Office 2007 ne ajută să formatăm tabelul valorilor prin formatarea celulelor ca în exemplul de mai 

jos: 

 

formatare celule  

Pentru a accesa resursa clic aici. 

Se observă că prin plimbarea cu mouse-ul pe formele prestabilite putem observa şi modificările 

aduse celulelor, astfel încât să ne fie mai uşor pentru a lua o decizie. La fel se va întâmpla şi în 

momentul în care vom dori să alegem un format pentru tabel.  



 

formatare tabel  

Pentru a accesa resursa clic aici. 

Pentru evidențierea variației valorilor funcției se pot folosi forme condiționale, forme ce ne vor ajuta 

să observăm mai uşor variația a valorilor minime şi maxime obținute pentru funcție. Pentru a realiza 

această formatare vom alege din Formate condiționale/Bare de date una din opțiuni. 

 

formate condiționale  

Pentru a accesa resursa clic aici. 

Dacă în tabelul de valori ale lui x (coloana A) a fost introdusă valoarea ce reprezintă abscisa vârfului 

parabolei (-b/2*a), putem calcula pentru funcția dată ca exemplu, valoarea de minim. Ea se va regăsi 

printre valorile calculate în coloana B şi va fi cea mai mică dintre ele. Pentru a obține această valoare 

vom utiliza funcția MIN din Formule/Mai multe funcții/Statistice. 



 

funcția MIN  

Pentru a accesa resursa clic aici. 

Pentru a stabili argumentele funcției se va selecta zona de date din coloana B. 

 

argumente funcție  

Pentru a accesa resursa clic aici. 

La final prima foaie de calcul ar trebui să arate ca în modelul de mai jos. 



 

prima foaie  

Pentru a accesa resursa clic aici. 

Acum urmează realizarea graficului folosind ca resurse datele introduce în prima foaie de 

calcul. Pentru aceasta va trebui să vă poziţionaţi pe foaia de calcul Foaie2, să faceţi clic 

pe meniul Inserare şi să alegeţi diagrama prin puncte cu linii netezite. 

 

inserare diagrama funcția de gradul al II-lea  

Pentru a accesa Inserare diagramă funcția de gradul al II-lea clic aici 

Pentru a selecta domeniul de valori ce vor reprezenta sursa de date a diagramei faceți clic pe 

opțiunea Selectare date, ştergeți valoarea din caseta Interval date diagramă, 



 

selectare date  

Pentru a accesa Selectare date clic aici. 

Selectați din foaia de calcul Foaie1, domeniul de valori !$A$2:$B$25 şi apoi faceți clic pe butonul Ok. 

 

selectare sursa de date  

Pentru a accesa Selectare sursa de date clic aici. 



 

diagrama funcția de gradul al II-lea  

Pentru a accesa diagramă funcția de gradul al II-lea clic aici. 


