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PROSTO O KRZYWYCH

Scenariusz zajęć w ramach Zadania 2 dla modułu Eksploratorium 7.0 i poświęconych tematowi „wykorzystania
geometrii płaskiej i przestrzennej w życiu codziennym” do projektu pn.: „KalejdoskopMatematyczny”, (umowa
nr POWR.03.01.00-00-T044/18).

Cel zajęć

Krzywa jest jednym z najwa»niejszych poj¦¢ nie tylko w matematyce, ale tak»e w �zyce, astronomii i architekturze. Jest
te» jednym z niewielu poj¦¢ matematycznych, których u»ywa si¦ w j¦zyku potocznym i których intuicyjne zrozumienie
nie sprawia nikomu problemu. Ponadto, nie umniejszaj¡c walorów praktycznych krzywych oraz ich zastosowa«, s¡ one po
prostu przyjemne dla oka. Nie bez powodu wªoski matematyk Guido Grandi w 1728 roku nazwaª je �kwiatami geometrii�.

Warsztaty pt. �Prosto o krzywych� skierowane s¡ do mªodzie»y szkolnej w wieku 13-15 lat o ró»nym poziomie wiedzy
i zdolno±ci matematycznych, a ich gªównym celem jest odkrywanie pi¦kna krzywych.
Zakres tematyczny warsztatów wychodzi poza program szkoªy podstawowej i mo»e by¢ traktowany jako wst¦p do poznania
w czasie dalszej edukacji najbardziej znanych krzywych i ich równa«. Tematyk¦ warsztatów mo»na tak»e wykorzysta¢ do
omówienia poj¦cia prostej stycznej i normalnej, poj¦cia odlegªo±ci czy te» trajektorii ruchu punktu materialnego.
Warsztaty daj¡ te» mo»liwo±¢ wprowadzenia w naturalny i intuicyjny sposób poj¦cia obwiedni rodziny prostych.
Podsumowuj¡c, cele szczegóªowe zaj¦¢ to:

• zapoznanie mªodzie»y z poj¦ciem krzywej;
• ksztaªtowanie umiej¦tno±ci rozpoznawania znanych krzywych w ±wiecie rzeczywistym;
• przedstawienie ró»nych metod kre±lenia krzywych;
• ¢wiczenie umiej¦tno±ci manualnych;
• wprowadzenie poj¦cia prostej stycznej i normalnej, poj¦cia odlegªo±ci i trajektorii;
• przygotowanie do poznania równa« krzywych, które b¦d¡ omawiane w czasie dalszej szkolnej edukacji.

Wspóªczesna matematyka dostarcza wielu, cz¦sto bardzo zaawansowanych narz¦dzi do badania krzywych, a programy
komputerowe wspomagaj¡ wyobra¹ni¦ coraz lepszymi wizualizacjami. Nie trzeba i nie mo»na z nowymi technologiami
konkurowa¢, tym bardziej, »e komputery s¡ obecnie naturalnym ±rodowiskiem dzieci i mªodzie»y. Dlatego w scenariuszu
wykorzystane s¡ rysunki i interaktywne animacje krzywych, wykonane gªównie w programie GeoGebra.
Gªówn¡ intencj¡ warsztatów jest jednak zapoznanie uczestników z metodami kre±lenia krzywych przy u»yciu tradycyjnych
materiaªów i przyborów jak linijki, ekierki, kredki, sznurki.

1. Przygotowanie do warsztatów

1.1. Materiaªy i pomoce dydaktyczne.

Spis materiaªów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zaj¦¢:

¶ Papier do rysowania, mo»e by¢ kolorowy;

· Oªówki z gumkami;

¸ Kolorowe cienkopisy lub kredki;

¹ Przybory kre±larskie (linijki, ekierki, k¡tomierze);

º Model sto»ka z wyznaczonymi czterema krzywymi sto»kowymi: okr¡g, elipsa, parabola i hiperbola;

» Tablice korkowe lub grubsza tektura, w któr¡ mo»na wbija¢ pinezki;

¼ Pinezki tablicowe �beczuªki�;

½ Sznurek;

¾ Spirografy.



1.2. Instrukcje rysowania krzywych.

Przygotowujemy wydruki, po jednym dla ka»dego uczestnika warsztatów, ze stanem pocz¡tkowym, od którego rozpoczy-
namy konstrukcj¦ krzywych. W miar¦ ch¦ci i mo»liwo±ci mo»emy sporz¡dzi¢ wydruki na kolorowych kartkach.

Osobne pliki z przykªadowym stanem pocz¡tkowym zostaªy doª¡czone do scenariusza. W niektórych z nich zawarta jest
równie» skrócona wersja instrukcji pomocna przy rysowaniu. Instrukcje dla prowadz¡cego zaj¦cia mo»na znale¹¢ poni»ej,
obok odpowiednich wydruków.
W skªad prezentacji równie» doª¡czonej do scenariusza wchodz¡ wskazówki ilustruj¡ce sposób konstruowania krzywych.

Przykªadowe wydruki i instrukcje:

Elipsa: zob. zaª¡cznik do scenariusza Elipsa.pdf

• Narysuj okr¡g.

• Ustal punkt F wewn¡trz koªa ograniczonego narysowanym okr¦giem (na ry-
sunku obok punkt F b¦dzie le»aª na narysowanej ±rednicy).

• Wybierz punkt P na okr¦gu.

• Narysuj prost¡ prostopadª¡ do odcinka FP przechodz¡c¡ przez punkt P .

• Zmieniaj poªo»enie punktu P na okr¦gu i rysuj kolejne proste prostopadªe.

• Elipsa jest obwiedni¡ tych prostych, a punkt F jest jednym z jej ognisk.

Parabola: zob. zaª¡cznik do scenariusza Parabola.pdf

• Narysuj prost¡ na dole kartki.

• Ustal punkt F powy»ej narysowanej prostej (na rysunku obok
punkt F b¦dzie le»aª na przerywanej linii).

• Wybierz punkt P na zielonej prostej.

• Narysuj prost¡ prostopadª¡ do odcinka FP przechodz¡c¡ przez
punkt P .

• Zmieniaj poªo»enie punktu P na zielonej prostej i rysuj kolejne
proste prostopadªe.

• Parabola jest obwiedni¡ tych prostych, a punkt F jest jej ogni-
skiem. Kierownic¡ paraboli jest prosta równolegªa do zielonej pro-
stej, a jej odlegªo±¢ od ogniska jest dwa razy wi¦ksza.

Kardioida: zob. zaª¡cznik do scenariusza Kardioida.pdf

• Narysuj okr¡g.

• Podziel okr¡g na równe cz¦±ci za pomoc¡ 2n, gdzie n ∈ N, ponu-
merowanych kolejno punktów.

• Narysuj ci¦ciwy okr¦gu ª¡cz¡ce punkt o numerze i z punktem
o numerze 2i mod (2n) dla i = 1, 2, . . . , 2n, czyli

i←→ 2i mod (2n).
Interpretacja:

Ci¦ciwa o pocz¡tku w punkcie 1 i ko«cu w punkcie 2 porusza si¦
po okr¦gu tak, »e jej pocz¡tek przemieszcza si¦ o jeden punkt,
a koniec o dwa punkty.

• Kardioida jest obwiedni¡ tych ci¦ciw.



Nefroida: zob. zaª¡cznik do scenariusza Nefroida.pdf

• Narysuj okr¡g.

• Podziel okr¡g na równe cz¦±ci za pomoc¡ 3n, gdzie n ∈ N, ponu-
merowanych kolejno punktów.

• Narysuj ci¦ciwy okr¦gu ª¡cz¡ce punkt o numerze i z punktem
o numerze 3i mod (3n) dla i = 1, 2, . . . , 3n, czyli

i←→ 3i mod (3n).
Interpretacja: Ci¦ciwa o pocz¡tku w punkcie 1 i ko«cu w punk-
cie 3 porusza si¦ po okr¦gu tak, »e jej pocz¡tek przemieszcza si¦
o jeden punkt, a koniec o trzy punkty.

• Nefroida jest obwiedni¡ tych ci¦ciw.

1.3. Przygotowanie sali lekcyjnej.

Ka»dy uczestnik warsztatów powinien mie¢ do dyspozycji oªówek, cienkopisy/kredki, przybory kre±larskie opisane w sek-
cji 1.1. Papier do rysowania mo»emy rozdawa¢ w miar¦ potrzeb w trakcie zaj¦¢.
Je±li w trakcie trwania warsztatów chcemy tak»e narysowa¢ okr¡g, elips¦ i/lub parabol¦ wykorzystuj¡c ich de�ncje zwi¡-
zane z poj¦ciem odlegªo±ci, to ka»dy uczestnik powinien mie¢ do dyspozycji tablic¦ korkow¡ lub grubsz¡ tektur¦, pinezki
i sznurek.

Warsztaty mo»na cz¦±ciowo przeprowadzi¢ w grupach, przy czym czªonkowie ka»dej z nich rysuje inn¡ krzyw¡ sto»kow¡
(elipsa, parabola, hiperbola), a nast¦pnie inn¡ rulet¦ (kardoida, nefroida, asteroida). W tym wypadku warto wcze±niej
pogrupowa¢ stoªy w sali.

2. Przeprowadzenie zajęć

2.1. Wprowadzenie.

Czas trwania: 5 minut; zob. plik: Prezentacja_krzywe.pdf

Obraz bardziej zwraca uwag¦ mªodzie»y i jest ªatwiejszy w odbiorze ni» sªowo, dlatego jako wprowadzenie do warsztatów
prezentujemy zdj¦cia z szeregiem motywów, na których mo»na rozpozna¢ omawiane krzywe. Motywy te powinny przed-
stawia¢ zarówno zjawiska naturalne (cienie, trajektorie planet, tory ruchu strumienia wody lub wystrzelonych pocisków
itp.), jak i wytwory r¡k ludzkich (obiekty architektoniczne, loga znanych �rm i/lub organizacji itp).
Do tej cz¦±ci zaj¦¢ proponujemy wybra¢ krzywe sto»kowe (okr¡g, elips¦, parabol¦ i hiperbol¦) tak, jak zostaªo to zrobione
w prezentacji doª¡czonej do scenariusza. Warto sprawdzi¢, czy uczestnicy potra�¡ rozpozna¢ te krzywe oraz czy potra�¡
je nazwa¢.

Ten etap warsztatów ma na celu przekonanie uczestników, »e krzywe (a wi¦c tak»e matematyka) s¡ cz¦±ci¡ naszej rzeczy-
wisto±ci, cho¢ cz¦sto sobie tego nie u±wiadamiamy.

2.2. Krzywe sto»kowe.

Czas trwania wst¦pu: 5 minut

T¦ cz¦±¢ zaj¦¢ rozpoczynamy od wyja±nienia nazwy krzywe sto»kowe. Warto w tym celu zaopatrzy¢ si¦ w model sto»ka
z wyznaczonymi krzywymi sto»kowymi: okr¦giem, elips¡, parabol¡ i hiperbol¡. Model, który mo»na wzi¡¢ do r¦ki i og-
l¡dn¡¢ ze wszystkich stron b¦dzie doskonale wspomagaª wyobra¹ni¦ uczestników zaj¦¢.

Okr¡g

Elipsa

Parabola

Hiperbola

By Szwejk, svg by Shape - Source, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5735638

W przypadku braku modelu mo»na skorzysta¢ z odpowiedniego rysunku (zob. plik: Prezentacja_krzywe.pdf ) lub apletu
wykonanego w programie GeoGebra (zob. https://www.geogebra.org/m/Zr7p3Akb).

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5735638
https://www.geogebra.org/m/Zr7p3Akb


2.2.1. Krzywe sto»kowe jako obwiednie rodziny prostych.

Czas trwania: 15 minut

Wiedza dla nauczyciela 2.1.

Krzyw¡ jest obwiedni¡ rodziny prostych, je»eli speªnia nast¦puj¡ce warunki:

• krzywa jest styczna do wszystkich prostych rodziny,
• ka»dy punkt krzywej jest punktem styczno±ci z pewn¡ prost¡ rodziny,
• »aden ªuk krzywej nie zawiera si¦ w »adnej prostej rodziny.

Kolejny etap warsztatów b¦dzie wymagaª od uczestników aktywnego udziaªu, cierpliwo±ci i dokªadno±ci. Jego celem jest
konstrukcja krzywych sto»kowych jako obwiedni pewnej rodziny prostych.

¶ Procedur¦ kre±lenia odpowiedniej rodziny prostych ilustrujemy na przykªadzie okr¦gu
(zob. plik: Prezentacja_krzywe.pdf ).

· Nast¦pnie rozdajemy uczestnikom kartki z wydrukiem stanu pocz¡tkowego, od którego rozpoczyna si¦ konstrukcj¦
elipsy i paraboli oraz udzielamy stosownych wskazówek.

Elipsa:

Parabola:

¸ Sprawdzamy, czy uczestnicy rozpoznali krzywe, które s¡ obwiedni¡ narysowanych przez nich rodzin prostych.

¹ Potem pokazujemy, jak w podobny sposób skonstruowa¢ hiperbol¦ (zob. plik: Prezentacja_krzywe.pdf ). Mo»na
te» potraktowa¢ konstrukcj¦ hiperboli jako zadanie domowe, je±li planujemy rozªo»y¢ warsztaty na kilka zaj¦¢
szkolnych.

2.2.2. Krzywe sto»kowe jako miejsca geometryczne.

Czas trwania: 15 minut

Wiedza dla nauczyciela 2.2.

Miejscem geometrycznym nazywamy zbiór wszystkich punktów pªaszczyzny speªniaj¡cych zadany warunek.

W kolejnej cz¦±ci warsztatów przedstawiamy krzywe sto»kowe jako miejsca geometryczne. Odpowiednie warunki dla ka»dej
z krzywych podane s¡ poni»ej oraz w apletach wykonanych w programie GeoGebra :

Okr¡g: Zbiór punktów odlegªych od danego punktu (±rodka) o zadan¡ odlegªo±¢ (promie«),
(zob. https://www.geogebra.org/m/ye6wzrqh).

Elipsa: Zbiór punktów, których suma odlegªo±ci od danych dwóch punktów (ognisk) jest staªa i równa wielkiej osi
elipsy,
(zob. https://www.geogebra.org/m/gcppmrjk).

https://www.geogebra.org/m/ye6wzrqh
https://www.geogebra.org/m/gcppmrjk


Parabola: Zbiór punktów równoodlegªych od prostej zwanej kierownic¡ paraboli i punktu zwanego ogniskiem para-
boli,
(zob. https://www.geogebra.org/m/ekwyrbm2).

Hiperbola: Zbiór punktów, dla których warto±¢ bezwzgl¦dna ró»nicy odlegªo±ci tych punktów od dwóch ustalonych
punktów nazywanych ogniskami hiperboli jest staªa,
(zob. https://www.geogebra.org/m/tsqt75fw).

Zrozumienie powy»szych de�nicji mo»na pogª¦bi¢, je±li wraz z uczestnikami warsztatów narysujemy niektóre z tych krzy-
wych wykorzystuj¡c proste przybory takie jak oªówki, sznurki, pinezki i ekierki. Ten rodzaj aktywnego udziaªu w warsz-
tatach ma tak»e na celu pobudzanie wyobra¹ni, intuicji matematycznej i rozwijanie zdolno±ci manualnych.

2.2.3. Krzywe sto»kowe w ±wiecie rzeczywistym.

Czas trwania: 10 minut

W kolejnej cz¦±ci warsztatów wracamy do krzywych, jako motywu obecnego w naszej rzeczywisto±ci.

W prezentacji doª¡czonej do scenariusza (zob. plik: Prezentacja_krzywe.pdf ) proponujemy nast¦puj¡c¡ wersj¦, omawiaj¡c¡
dokªadniej ªuk paraboliczny:

• Przedstawienie zdj¦¢ znanych budowli jako przykªad wykorzystania krzywych w architekturze.

Memoriaª Cenotaph, Hiroshima Cavas Codorniu
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=683986 Angela Llop [CC BY-SA 2.0] (https://ca.wikipedia.org/wiki/Caves_Codorniu)

• Przedstawienie krzywych jako toru ruchu (trajektorii) poruszaj¡cych si¦ ciaª.

Tor rakiety Atlas V, Cape Canaveral Schloss Belvedere, Wiede«
https://dod.defense.gov/News/Article/Article/ Zátonyi Sándor (ifj.) [CC BY-SA 3.0]

/1422404/air-force-successfully-launches-new-satellite-from-cape-canaveral/ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belvedere_szokokut_3.jpg

T¦ faz¦ zaj¦¢ mo»na wykorzysta¢ te» do ewaluacji zdobytej wiedzy sprawdzaj¡c, czy uczestnicy potra�¡ rozpozna¢ krzywe
na prezentowanych zdj¦ciach.

2.3. Rulety.

Czas trwania wst¦pu: 10 minut

Wiedza dla nauczyciela 2.3.

Ruleta to krzywa, któr¡ zakre±la ustalony punkt le»¡cy na jednej krzywej (krzywa tworz¡ca) tocz¡cej si¦ bez po±lizgu po
innej krzywej (kierownica), przy czym obie te krzywe le»¡ w jednej pªaszczy¹nie.
Inaczej mówi¡c, ruleta jest torem ruchu (trajektori¡) tego ustalonego punktu.

https://www.geogebra.org/m/ekwyrbm2
https://www.geogebra.org/m/tsqt75fw
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=683986
https://ca.wikipedia.org/wiki/Caves_Codorniu
https://dod.defense.gov/News/Article/Article/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belvedere_szokokut_3.jpg


Najbardziej znan¡ rulet¡ jest cykloida nazywana kiedy± �pi¦kn¡ Helen¡ geometrii� ze wzgl¦du na swoje fascynuj¡ce
wªasno±ci.

Wiedza dla nauczyciela 2.4.

Cykloida to krzywa, która opisuje tor ruchu punktu le»¡cego na obwodzie koªa (koªo tworz¡ce) tocz¡cego si¦ bez po±lizgu
po ustalonej prostej (kierownica).

Naturalnym przej±ciem od ªuków parabolicznych w architekturze b¦dzie zatem zaprezentowanie ªuków póªkolistych i ªuków
cykloidalnych, u»ywanych ju» przez Rzymian do budowania mostów i akweduktów. Wspóªcze±nie najbardziej znanym
przykªadem s¡ cykloidalne sklepienia galerii w muzeum sztuki w Fort Worth (USA).

Pont du Gard Kimbell Art Museum
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pont_du_Gard_BLS.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Kimbell_Art_Museum#/media/File:Kimbell_Art_Museum_Highsmith.jpg

Wi¦cej na temat ciekawych wªasno±ci cykloidy mo»na przeczyta¢ na stronie:
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/OFERTA_KOMERCYJNA/Wystawa_Eksperymentuj__PDF/najszybsza_zjezdzalnia.pdf

Natomiast do zilustrowania de�nicji cykloidy oraz sposobu powstawania ªuków cykloidalnych polecamy aplet GeoGebry
znajduj¡cy si¦ na stronie https://www.geogebra.org/m/v2rxHCVW.

Do rodziny rulet zaliczaj¡ si¦ tak»e epicykloidy . W tym przypadku krzywa tworz¡ca i kierownica to okr¦gi zewn¦trznie
styczne.

Wiedza dla nauczyciela 2.5.

Epicykloida to krzywa, która opisuje tor ruchu punktu le»¡cego na okr¦gu (okr¡g tworz¡cy) tocz¡cego si¦ bez po±lizgu na
zewn¡trz innego ustalonego okr¦gu (kierownica).

2.3.1. Epicykloidy jako obwiednie rodziny prostych.

Czas trwania: 15 minut

Kolejny etap warsztatów b¦dzie ponownie wymagaª od uczestników aktywnego udziaªu, cierpliwo±ci i dokªadno±ci. Jego
celem jest konstrukcja dwóch szczególnych epicykloid jako obwiedni pewnej rodziny prostych (ci¦ciw okr¦gu).

¶ Uczestnikom warsztatów rozdajemy kartki z wydrukiem stanu pocz¡tkowego, od którego rozpoczyna si¦ konstrukcj¦
kardioidy i nefroidy oraz udzielamy stosownych wskazówek.

Kardioida:

Nefroida:

· Uzasadniamy nazwy wykre±lonych krzywych pytaj¡c uczestników, z czym kojarzy im si¦ ich ksztaªt.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pont_du_Gard_BLS.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kimbell_Art_Museum#/media/File:Kimbell_Art_Museum_Highsmith.jpg
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/OFERTA_KOMERCYJNA/Wystawa_Eksperymentuj__PDF/najszybsza_zjezdzalnia.pdf
https://www.geogebra.org/m/v2rxHCVW


Jak ju» byªo wspomniane wcze±niej, ten sposób wykre±lania mo»emy interpretowa¢ w nast¦puj¡cy sposób:
Ci¦ciwa o pocz¡tku w punkcie 1 i ko«cu w punkcie 2 porusza si¦ po okr¦gu tak, »e jej pocz¡tek przemieszcza si¦ o jeden
punkt, a koniec o dwa lub odpowiednio o trzy punkty.

W miar¦ wolnego czasu mo»emy korzystaj¡c z apletu GeoGebry (zob. https://www.geogebra.org/m/bpgzfaca) spraw-
dzi¢, jak wygl¡daj¡ obwiednie takiej rodziny ci¦ciw, je±li w inny sposób ustawimy stosunek pr¦dko±ci ko«ców ci¦ciwy:

1 : 2 1 : 3 1 : 4 2 : 7

Eksperyment daje mo»liwo±¢ nie tylko podziwiania pi¦kna epicykloid, ale tak»e jest pomocny w okre±leniu zale»no±ci
mi¦dzy stosunkiem pr¦dko±ci ko«ców ci¦ciwy a ksztaªtem powstaªej epicykloidy.

2.3.2. Epicykloidy jako trajektorie.

Czas trwania: 10 minut

Epicykloidy, ich de�nicj¦ oraz sposób powstawania mo»na zilustrowa¢ wykorzystuj¡c autorski aplet GeoGebry znajduj¡cy
si¦ na stronie https://www.geogebra.org/m/fc6mjsnt. Aplet mo»na te» wykorzysta¢ do badania ksztaªtu epicykloidy
w zale»no±ci od stosunku promienia R kierownicy do promienia r okr¦gu tworz¡cego.

R
r
= 1 R

r
= 2 R

r
= 3 R

r
= 5
2

Ustawiaj¡c ró»ne warto±ci Rr próbujemy jednocze±nie odgadn¡¢, jaki ksztaªt przyjmie epicykloida. Warto ustawia¢ nie
tylko caªkowite, ale te» wymierne i niewymierne warto±ci tego ilorazu.

3. Zakończenie warsztatów

Czas trwania: 5 minut

Warsztaty ko«czymy wspóln¡ zabaw¡/konkursem na najpi¦kniejsz¡ krzyw¡ wykre±lon¡ za pomoc¡ spirografu.

https://www.geogebra.org/m/bpgzfaca
https://www.geogebra.org/m/fc6mjsnt
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