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Exerciţiul în matematică este o metodă ce are la bază acţiuni intelectuale efectuate în mod
repetat dar conştient, cu scopul formării de priceperi şi deprinderi, dar şi interiorizării unei
modalităţi de lucru. Dacă asimilarea cunoştinţelor se poate realiza prin comunicare verbală,
formarea deprinderilor de calcul matematic este posibilă numai prin efectuarea repetată a unor
calcule.
Această metodă face parte din categoria metodelor algoritmice, deoarece presupune
respectarea riguroasă a unor prescripţii şi conduce spre o finalitate prestabilită. Exerciţiul constă
în aceea că se desfăşoară în mod algoritmic şi se încheie cu formarea unor priceperi, deprinderi şi
operaţii ce vor putea fi aplicate în rezolvarea altor sarcini mai complexe.
Exerciţiul este folosit în toate activităţile didactice, începând cu lecţiile de comunicare şi
continuând cu cele de fixare, consolidare, de formare a priceperilor şi deprinderilor intelectuale
şi aplicative, de recapitulare şi sinteză, în munca independentă, etc.
Exerciţiul este metoda care poate fi împletită cu toate celelalte metode de predare şi
învăţare.
Aproape toate soft-uri educaţionale generează automat exerciţii matematice sau chiar
teste. Softurile permit exersarea individuală pentru însuşirea unor date, procedee, tehnici sau
formării unor deprinderi specifice. Acestea îl ajută pe profesor în realizarea de exerciţii diferite,
permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii
răspunsului dat.
Exemplu de activitate didactica
Clasa a XI-a
Descriere: Calculul diferenţial.
Unitatea de învăţare: Calcul şi aplicaţii ale derivatei unei funcţii
Competenţe specifice vizate:
1. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferenţial în rezolvarea unor probleme şi
modelarea unor procese
2. Exprimarea cu ajutorul noţiunii de derivabilitate a unor proprietăţi cantitative şi calitative ale
unei funcţii
Conţinut aferent:
Derivabilitate
 Tangenta la o curbă, derivata unei funcţii într-un punct, funcţii derivabile, operaţii cu funcţii
care admit derivată, calculul derivatelor de ordin I şi al II-lea pentru funcţiile studiate.
 Funcţii derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei funcţii; consecinţe ale teoremei
lui Lagrange: derivata unei funcţii într-un punct.
 Rolul derivatei I în studiul funcţiilor: puncte de extrem, monotonia funcţiilor.
 Rolul derivatei a II-a în studiul funcţiilor: concavitate, convexitate, puncte de inflexiune.
Strategia didactică aplicată:
Metode: exerciţiul, explicaţia, algoritmizarea, conversaţia euristică;
Mijloace didactice: tabla, reţeaua de calculatoare, platforma eMathlab, videoproiector;

Forme de organizare a activităţii: frontală şi individuală, învăţare dirijată;
Lecţia îşi propune fixarea şi dezvoltarea competenţelor de calcul şi interpretare a derivatei
unei funcţii, prin suport vizual şi utilizare de instrumente specifice TIC.
Pentru exersarea şi aplicarea regulilor de derivare şi obţinerea unui feed-back
individualizat se va utiliza pentru început platforma eMathlab.
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