


Istoria apariției 
derivatei

Această descoperire 
a lui Newton a fost un 
punct crucial în știință.



Termenul de  derivată 
și notația modernă y ', f ' 
au fost introduse de       
J. Lagrange în 1797.

Istoria apariției 
derivatei



Onoarea de a 
descoperi legile 
fundamentale ale 
analizei matematice, la 
fel ca și Newton, îi 
aparține 
matematicianului 
german Gottfried 
Wilhelm Leibniz.

Istoria apariției 
derivatei



Tangenta la graficul funcției.

Leibniz a ajuns la această 
descoperire rezolvând 
problema trasării unei 
tangente la o curbă 
arbitrară, adică a 
formulat sensul geometric 
al derivatei: Valoarea 
derivatei în punctul de 
tangență este tangenta 
unghiului  format de  
tangentă cu direcția 
pozitivă a axei OX.



Deci, noi studiem derivata.

Dar cât de importantă este ea în viața noastră?

«Calculul diferențial este o descriere a lumii din jurul 

nostru, făcută în limba matematică. Derivata ne ajută să 

rezolvăm cu succes nu numai probleme matematice, ci 

și probleme practice în diverse domenii ale științei și 

tehnologiei. "



Întrebarea fundamentală

Deci

totuși,

trebuie

să studiem

derivata?





Aplicațiile derivatei:

f '(x₀) = tg α = к

Valoarea 
derivatei în 
punctul Х₀

Tangenta unghiului 
format  de tangentă 
și direcția pozitivă a 

axei ОХ

Coeficientul 
unghiular al 

derivatei



Determinați ecuația tangentei la graficul funcției              
în punctul 𝝅/4xy 2cos 0x

Rezolvare. y=f(x₀)+f '(x₀)(x- x₀)

xxxxxf 2sin2)2(2sin)2(cos)(/ 
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Derivata în matematică

Se utilizează la determinarea:

- ecuației tangentei la graficul funcției 

într-un punct dat;

- monotoniei funcției;

- punctelor critice ale funcțiilor;

- concavității funcției;

- la rezolvare problemelor de maxim și 

minim.
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Aplicații ale derivatei în fizică:

S(t)  în intervalul de timp t

S (t)  V(t) V (t)  a(t)
S(t) - deplasarea punctului în intervalul de timp t

V(t) – viteza punctului în momentul de timp t

a(t) – accelerația punctului în momentul de timp t



Ex. Un mobil se mișcă după legea 

dată de formula 653/2)( 3  tttS (м).

Determinați accelerația în momentul de timp t=2sec.

Rezolvare.

S (t)  V(t)
V (t)  a(t)

)(52)( 2 tVttS 

2t

)(4)( tattV 

)2(824)2( aV 

Accelerația este egală cu       8(м/с2).



Aplicații ale derivatei în fizică:

1) V(t)=S`(t)-viteza

2) а(t)=V`(t)-accelerația

3) I(t)=q`(t)-intensitatea 

curentului electric

4) с(t)=Q`(t)-căldura specifică

5) N(t)=A`(t)-puterea





Aplicația derivatei în chimie

Deoarece Derivata–
noțiunea fundamentală a 
matematicii, caracterizează 
viteza variației funcției într-un 
punct anumit.... ea ne 
permite să determinăm și 
viteza reacțiilor chimice



Viteza medie de dezolvare a sării de bucătărie în 

apă în intervalul de timp [t0;t1] (masa căreia se 

schimbă după legea х = f(t)) este  determinată de 

formula.

Viteza reacției chimice este determinată de  

schimbarea concentrației

substanței reactive în

unitatea de timp dată.

)()( 00 tftv 





Derivata  în biologie

Cunoscând legea dependenței 
numărului  populației  de timp- x (t), 
putem determina creșterea relativă a 
numărului populaţiei la momentul t.





Problemă :

Determinaţi formula

pentru calcularea  

numărului populației 

într-o zonă  anumită

în  momentul t.



Rezolvare:
Dacă notăm у=у(t)- numărul populației, într-un

anumit interval de timp  t cu 

к=кn – кm –coeficientul creșterii

(кn – coeficientul nașterii, 

кm – coeficientul mortalității populației)

Atunci primim că           у’=ку



Derivarea în geografie

Relief derivat –

este rezultatul agenţilor 

externi asupra reliefului 

major.

















Derivarea în limba română este un mijloc de îmbogăţire a vocabularului 
prin care se formează cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi al prefixelor.

Cu ajutorul sufixelor formăm cuvinte derivate: 

fierar, gornist, auriu, fricos, fugar, iubitor,         

mâncăcios,  sprâncenat,, turcime,  siguranţă. 

bărbăteşte, .

Cu ajutorul prefixelor:   descreţi, a deşira, răsuciti, a 

reaminti, a înşira, a împături.

Așa cum în matematică există derivate de diferite    

ordine:prima, a doua, a treia….,așa  și în română     

avem derivate în serie:Când baza unui cuvânt   

derivat este un alt derivat:

(ţară + an = ţăran + că = ţărancă + uţă= ţărăncuţă).





Derivata în economie

Problemă. Venitul unei întreprinderi pentru un 

an este descrisă prin funcția U (t) = 0.15t³ - 2t² + 200,           

unde t este luna, U-milioanele câștigate. 

Determinați venitul  întreprinderii în a 9-a și a 10-a lună.

Rez-vare.Cercetăm venitul întreprinderii utilizând derivata:              

U '(t) = 0,45t² - 4t

U '(9)= 0,45*81-4*9=36,45-36=0,45

U '(10) =0,45*100-4*10=45-40=5

Venitul a fost în luna a noua - 0,45mln. 

În a  10-a  lună  -5mln.



În mod similar, cu 
ajutorul derivatei, pot fi 
determinate multe unități 
economice care au un 
caracter limitat.

Derivata în economie



"... nu există nici un domeniu în 

matematică care să nu  fie 

vreodată aplicabil fenomenelor 

lumii reale ..."

N. I. Lobacevschii

V-am demonstrat încă odată...



Concluzie:

Derivata și- a găsit o largă utilizare:

a) în algebră și analiza matematicii la studiul funcțiilor 
și construirea graficelor lor;

b) în fizică, la rezolvarea problemelor de determinare 
a vitezei și accelerației la mișcarea neuniformă, 
densității unui corp eterogen etc.

c) în trigonometrie, la determinarea unghiului format 
de tangentă  la curbă și axa pozitivă Ox,

precum și în geometrie, astronomie, aerodinamică, 
chimie și economie, biologie și medicină.





Răspuns: 1-2, 2-4, 3-5, 4-19, 5-19, 6-3, 7-18, 8-
17, 10-20, 11-14, 12-19, 15-16, 16-19, 17-13 – în 
total 14 perechi



Găsiţi cuvântul „cheie”

Afişaţi-l conform variantei:



 

f(x) f'(x) Litera № 

ex – 4x2 + 7 ex – 8x S 1, 6, 10, 13 

ex  + 3x2 ex  + 6x U 2, 7, 14, 22 

lnx + 5 
х

1
 C 3, 4, 30 

x6 – 4sinx 6x5 – 4cosx E 5, 9, 12, 17 

20x4 - ex 80x3 - ex T 11, 21, 36, 38 

2x - ex 2xlnx - ex M 15, 28 

log5x + ex xe
x


5ln

1  F 18 

12x3 - ex 36x2 - ex O 19,26 

2x6 + 4sinx 12x5 + 4cosx R 20, 23, 27, 32 

175
6

7 46  xx  7x5 – 20x3 I 24, 29, 31, 41, 45 

ex  + 6x2 ex  + 12x P 34 

9x2 - cosx 18x + sinx E 33, 35, 39, 43 

lnx – 2cosx x
x

sin2
1
  A 16, 37 

x+ 3sinx 1 + 3cosx L 8, 25 

2x3 – x2 + x 6x2 – 2x + 1 D 42 

3x – 5x 3x ln3 – 5x ln5 Z 40, 44 

x2+ sinx 2x + cosx   



Succesul este suma eforturilor mici, repetate zi dezi.                                                     
Robert Collier

„ Mulți dintre oamenii care eșuează în viață, sunt 

persoane care nu au realizat cât de aproape au 

fost de succes în momentul în care au renunțat”





Funcția А 

1. 
3ху   

2. 

22  ху  

3. 

3у  

4. 
xу cos  

5. 
2xy   

6. 

52  xy  

7. 

x
y
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Derivata 

funcției 
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0'y  

2. 
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Răspuns:

1 – 3 – 3 - 2

2 – 4 – 5 - 4

3 – 1 – 1 - 7

4 – 2 – 7 - 5

5 – 6 – 2 - 6

6 – 7 – 4 - 1

7 – 5 – 6 - 3



Succese mari în viitor!

O zi bună!



.
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3La găsirea cu ușurință  a soluțiilor exemplelor legate de derivată, vă va ajuta munca independentă  

depusă la rezolvarea  temelor de acasă. 

1



2



3



4



5



1Gustați din  "Derivată" este o garanție a saturației 
complete.
2Cunoașterea tabelului și a regulilor de derivare este un 
pas sigur în rezolvarea multor probleme ale vieții. 
Învațaţi  derivata.

3Să găsim cu ușurință soluțiile exemplelor legate de 
derivată, ne va ajuta munca independentă  depusă la 
rezolvarea  temelor de acasă. 

4Cunoașterea aprofundată  a "derivatei„-este o şansă 
mare  în înscrierea la o facultate a învățământului 
superior.

5.Studierea instrumentelor de derivare ne va ajuta să 
luăm rapid și corect deciziile în diferite situații, să 
gândim, să depășim dificultățile și rațiunea, iar acest 
lucru duce la dobândirea înțelepciunii.La succes!!!


